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Isz Amerikos
MOTINOS NELABAS 

DARBAS
PAKORĖ VISUS SAVO VAI
KUS IR PATI SAVE, NEGA
LĖDAMA GYVENT BE JU.

i --------
Kantner, Kans. — Alfredas 

Chattin, turėdamas nepapras- 
įtai patogia paczia ir du vaikus, 
gyveno didelėje nesutaikoje su 
paczia ir tankei atsibuvinejo 
liežuvine kova tarp ju už tai 
kad motere tankei iszeidavo ir 
važinėdavo automobilium su 
draugais ir buvo už daug prie- 
■telinga su kitais vyrais. Ant 
galo Alfredas aplaike persi
skyrimą. Sudas jam pripažino 
sūneli o motinai dukrele. Nuo 
kada motere nuėjo savo keliu, 
nupuolinejo vis žemiau dory
bėje ir in purvus nemoraliszko 
gyvenimo. Vyras, negalėdamas 
nukensti sarmatos, atėmė mer
gaite nuo motinos per teismą.

Nuo to laiko, nors buvo ne
dora ir pasileidus motere bet 
gailėjosi labai savo dukreles 
kuria mylėjo ir tankei sukinėjo 
aplink narna buvusio savo vy
ro o vaikai paregeja savo mo
tina su džiaugsmu bego in jos 
glebi ir ja bucziuodavo. Ana 
diena atvažiavo prie namo su 
automobilium ir paėmus vai
kus nuvažiavo in savo bute ir 
žinodama kad vyras jeszkos 
vaiku, pakorė abudu po tam 
pati atėmė sau gyvastį pana- 
sziu budu. Kada po kokiam tai 
laikui palicija pribuvo in jos 
narna, rado tris lavonus.

Paliktam laiszkelyje motere 
iszpažino kad negalėdama nu
kensti sarmatos ir persiskyri
mo nuo vyro ir vaiku, mirė 
drauge su jais nuo kuriu nega
lėjo ilgiaus gyventi.

LOKOMOTIVA TRUKO — 
PENKI UŽMUSZTI.

Missoula, Mont. — Lokomo- 
tiva, traukenti tavorini truki 
ant Northern Pacific geležke- 
jio, truko ir szmotelei iszleke 
in visas aplinkines, užmuszda- 
mi tris geležkelio darbininkus 
ir du valkatus kurie važiavo 
ant freito. Nelaime patiko be 
jokio prasergejimo. Ant trūkio 
tame laike važiavo daugiau 
kaip 50 valkatų isz kuriu sze- 
szi likos sužeisti.

PER DAUG KANARKU, NE 
NORI SU JUOM GYVENTI
Buffalo, N. Y. — Margarieta 

Nenno negali ilgiaus gyventi 
su vyru kuris turi 2,000 kanar- 
ku todėl geidžia nuo jo persi
skirt nes neturi del jos laiko 
tik per dienas užsiima su savo 
paukszcziais. Kanarkas augi
na ant pastoges o kartais tos 
kanarkos lekioja po visa narna 
ir apterszia visus rakandus ir 
drabužius. Vyras iszaiszkino 
sudžiui buk isz paukszteliu da
ro gyvenimą ir isz to turi mais
tą. Nežine ar porele už tai per
siskirs ar ne nes da savo nu
sprendimo neiszdave.

NUOGI SZOKIAI
ANGLINES KOMPANIJOS 
.PARENGINEJO NUOGUS 
MERGINU SZOKIUS KAD 
SUARDYT ANGLEKASIU 

SUSIRINKIMUS.

Londyn, Ky. — Teisme, koki 
czionais užvede valdžia priesz 
16 angliniu kompanijų ir 40 
virszininku kasyklų, užmetinė
jo jiems kad perženge Wagne- 
rio darbininkiszkas tiesas tiks
le suardymo darbininkiszkos 
unijos paviete Harlan. Tarp 
liudininku radosi ir kokis tai 
Bryan Whitfield, generalisz- 
kas užveizdetojas Harlan Col
lieries Co. Idant pasiekti savo 
tikslą, kompanijos parengine- 
jo anglekasiu abazuose vaka- 
ruszkas ant kuriu pakviesdavo 
patogias jaunas mergaites kad 
szoktu nuogus szokius.

Valdžia užmetineja locninin- 
kams kasyklų buk kada angle- 
kasei turėdavo savo susirinki
mus tai operatorei atveždavo 
in tuos abazus nuogas szokikes 
kad anglekasei lankytųsi ant 
tokiu perstatymu vietoje eiti 
ant savo susirinkimu. Whit
field prisipažino prie tuju už- 
metinejimu ir pasakė buk mer
ginas partraukdavo isz Chatta
nooga, Knoxville ir Atlantos 
miestu.

Tenaitines anglines kompa- 
nijois stacziai apreiszke kad ne- 
pasiraszys ant naujo kontrak
to ir nesutiks ant anglekasiu 
pareikalavimu. Anglines kom
panijos pasamdydavo specia- 
liszkus palicijantus ir deputy 
szerifus kad baugintu darbi
ninkus ir suardytu ju unijas.

SUGAVO NEPAPRASTA 
MARINE BAIDYKLA.

Gasparilla, Fla. — Jarden 
Guenther, isz New Yorko, sve- 
cziuodamasis czionais nuo ko
kio tai laiko, iszplauke ant ma
riu žuvauti su kitais draugais. 
Staigai pajuto ant meszkeros 
kad kas tokis druczei traukia. 
Isztraukes meszkere balsei nu
sistebėjo kada pamate kad už
kabino nepaprasta baidykla 
kuri nebuvo panaszi ne in žuvi 
ne in žveri. Turėjo szeszes ko
jas, viena didele aki o galva 
buvo panaszi in szuni su ilgais 
ežerais.

Guenther turėjo nuszauti tą
ją baidykla nes negalėjo paim
ti si savim kad parsineszt na
mo. Nusiuntė jis taja baidykla 
in New Yorka kur ja patalpys 
miizejuj.

NUKIRTO MERGAITEI
KOJAS SU MASZINA.

Royersford, Pa. — Arthuras 
Boughmann, farmeris gyve
nantis kėlės mylės nuo ežio
mis, pjaudamas sziena su ma
sina, nepatemino kad jo sze- 
giiu metu dukrele buvo užsika
binus užpakalyje. Sukdamasis 
m maszina, mergaite nupuolė 
r maszina perejo per mergai
tes kojas, nukirsdama abidvi. 
Nuvežta tuojaus in ligonbute, 
daktarai turėjo kojas nupjauti 
nes buvo beveik atpjautos.

ŽYMIOS YPATOS SVIETISZKOSE ŽINIOSE.
1—Norman Thomas, socialistu vadas, kuris buvo apmėtytas kiausziniais ir tameitemis 

mieste Newark, N.- J., kur ketino pasakyti prakalba del tenaitiniu socialistu, bet žmones ji 
neapkentė ir užbėgo jo prakalbai. 2—Lance, 2 metu sūnelis grofienes Hougwitz, kuri nesu
tiko su savo vyru apie iszauginima jo ir gal dabar neužilgio persiskirs.Poni Haugwitz buvo 
Amcrikonka, Barbora Hutton, kuriai tėvai paliko milijonus doleriu po mireziai tėvo Wool- 
werto, locnininkas deszimt-centiniu sztoru Amerikoj. 3—Admirolas Charles A. Blakely, 
kuris turėjo po savo kamanda48 bombinius eroplanas su 300 vyru lėkdami be perstojimo isz 
San Diego, Calif., in Seattle, Wash.

MOTERE NEŽINOJO 
GEOGRAFIJOS

VYRAS NORI NUO JOS 
PERSISKIRT.

Philadelphia. — Už tai kad 
ji nežinojo kur randasi Pitts- 
burgas, Mrs. Helena Jansen, 21 
metu, negali būti tinkama mo
tina del savo kūdikio, taip tvir
tino jos vyras Harry, 25 metu, 
užvesdamas teismą priesz sa
vo “tamsunele” paczia, ant 
persiskyrimo.

Bet sudžia Juozas G. Tumo- 
lillo buvo kitokios nuomones 
ne kaip vyras ir persiskyrimo 
nedave ir atidavė jai jos trijų 
metu amžiaus sūneli po jos ap- 
globa o tėvui liepe apsimalszy- 
ti. Motere prisipažino buk ne
žino kur randasi Pittsburghas 
bet žino kur yra Atlantic City 
ir tas buvo sudžiui užtektinai. 
Motere kalbėjo: “Guodotinas 
sūdžiau jis manės tankei klaus
davo tokiu užklausymu o kad 
asz neaplaikiau užtektinai 
mokslo tai jam negalėjau atsa
kyti. Jis buvo užbaigęs augsz- 
tesnius mokslus ir tankei isz 
manes juokdavosi kad asz 
“kvaila ir tamsi motere.”

UŽTIKO SAVO PACZIULE 
KOTELYJE SU JOS 

MYLIMU.
Binghampton, Pa. — Poniu

te Ona Derricott ana diena isz- 
važiavo su savo mylimu James 
in Skrantus ir apsistojo vie
nam isz czionaitiniu hoteliu. 
Jos vyras su uoszviu jeszkojo 
jos po visa aplinkine bet jos 
nesurado. Kas tokis pranesze 
nuliudusiam vyrui buk jo pa- 
cziule randasi Scranton, Pa. 
Vyras pasisamdė detektyvą ir 
atėjo in paskirta hoteli bet ka
da prisiartino prie duriu kam
bario, puolė isz jo du szuvei. 
Palicijantas iszmusze duris. 
Viduryje motere stovėjo su re
volveriu rankoje o jos mylimas 
buvo pusnuogis kamaraitėje. 
Abudu likos uždaryti kalėjime.

BUVO DĖKINGAS 
DIEVUI

KAD JO PACZIULE MIRĖ.

Bushington, Me. — Harold 
Avery, 55 metu, kurio pati mi
re kėlės sanvaites adgal, per
žiūrėdamas drapanas savo my
limos pacziules, rado' senam 
andaroke bankine knygute ku
rioje buvo užraszyta 1,345 do- 
lerei. Nudžiugo naszlys nes bu
vo vargingu žmogeliu ir nesi
tikėjo kad jo moterele paliktu 
kiek pinigu nes jam niekad ne
davinėjo ne centelio. Manyda
mas kad jo paeziule turėjo 
daugiau paslėpus pinigu, pra
dėjo iszardinet kitas jos szle- 
bes, surasdamas užsiutus da 
apie du tukstanezius doleriu 
pinigais ir bondais.

Norinis jam buvo gaila ne
tekimo pacziules bet tuom kart 
ir nudžiugo labai isz mirties 
savo moteres nes dabar staigai 
pastojo turtingu vyru. Kokiu 
budu moterele surinko tuos pi
nigus tai vyras nedasiprato 
bet dabar dekavoja Dievui kad 
ja pasiėmė in savo dangiszka 
karalyste o jis dabar turės že- 
miszka karalysta po mireziai 
skupios pacziules.

VAGYS PAVOGĖ 38,637 AU
TOMOBILIUS PRAEITA 

META.
Chicago, Ill. — Didesniuose 

miestuose, po visa Amerika, 
vagys pavogė 38,637 automo
bilius ir trokus ir beveik kas 
meta skaitlis vis auga didyn. 
Kuo daugiau žmonių perka au
tomobiliu tuo daugiau juos va
gia. Tik maža dalele tuju auto
mobiliu palicija surado ir su
gražino 'locnininkams. Vagys 
automobilius nuvaro in kitas 
valstijas kur juos parduoda ar
ba suardo ir szmoteleis juos 
parduoda. Už taisės vagystes 
likos aresztavota 2,648 vagys 
bet mažai isz ju gavosi in kalė
jimą.

MERGAITES ĖJO MAUDY
TIS; LIKOS PATAIKINTOS 

PER TRUKI IR KETU
RIOS UŽMUSZTOS.

'New Castle, Pa. — Keturios 
mergaites kurios ėjo geležkeliu 
in artima upe Shenango mau
dytis likos užmusztos ant vie
tos per Penusylvanijos truki 
apie pusantros mylios nuo czio
nais.

Mergaites pamate priesz sa
ve prisiartinanti tavorini tru
ki, perejo ant kitu begiu nema
tydamos kad isz užpakalio ap
linkui kalneli ėjo pasažierinis 
trūkis kurio nepatemino. Trū
kis visu smarkumu užėjo ant 
mergaieziu kurios nesitikėjo 
prisiartinanezios nelaimes.

Užmusztosios yra: Anele Ja- 
vorskiute, 16 metu; Helena 
Orabinek, 13 metu; LenaDena- 
ko, 16 metu ir jos sesute Ona, 
14 metu.

Gailestis tėvu buvo neiszpa- 
sakyta kada žmones .surinkine- 
jo szmotus užmusztu mergai
eziu. Visos buvo mokines isz 
augsztesnes mokyklos.

LIETUVYS PAKARTAS 
UŽ ŽUDINSTA.

Detroit, Mich. — Gubernato
rius atsisakė permainyti baus
me mirties del Antano Czeba- 
toriaus, kuris laike apipleszi- 
mo bankos, nuszove Viena žmo
gų kuris ji bandė sulaikyti po 
apipleszimui. Diena pakorimo 
likos paskirta 8ta Julajaus ir 
taja diena likos pakartas.

Isz kur Czebatorius paėjo ir 
kur gyveno tai telegramai to 
nepaduoda.

Czebatorius persėdėjo beveik 
puse savo amžiaus kalėjimuo
se už visokius prasižengimus ir 
buvo užsikietejusiu griesznin- 
ku. Sudraskė jis szventus pa
veikslus kurie kabojo kalėji
mo kambarėlyje o kada atėjo ji 
atlankyti vienuoles kad ji su- 
ramyt ant amžinos keliones tai 
jas paniekinėjo ir iszvadino 
bjauriais žodžiais. Buvo pir
mutinis pakorimas in laike 108 
metu, Miczigano valstijoje.

KOKIS PADĖJIMAS 
ANT KARES LAUKO
Japonija Negales Vesti

Toliaus Kare Su 
Kinais

REVOLIUCIJA GALI KILTI 
JAPONIJOJ.

Washington, D. C. — Japo
nai jau randasi prie galo savo 
kariszko ūpo nors pasiseka 
kartais jiems kovoje bet kares 
nelaimes. Gales paimti Nankow 
bet tas nereiszkia kad užims 
visus Kinus. Japonai turi szia- 
dien daugiau žemes ne kaip 
gali užimti. Jau paėmė puse 
szirsziu lizdo bet nežino ka da
ryti su kita dalia. Japonai ne
gali paliauti kares nes to nega
li padaryti isz priežasties nes 
turi laimėti arba turėti namine 
karė—revoliucija.

Taip tai pranaszauja karisz- 
ki žinunai kurie svarsto gerai 
taji padėjimą. Kare jau tęsęsi 
meta laiko be mažos pasekmes. 
Japoniszkas ciesorius yra pa
vojuje netekimo savo sosto. 
Gyventojai Japonijos jau yra 
susibankrutine ir iszcziulbti 
isz paskutinio graszio. Kasdien 
žmones turi paneszti didesnes 
sunkenybes ne įtik savo sklype 
bet ir užimtose vietose Kinuo
se. Tavoru isz užrubežes jau 
negabena nes neturi kuom už 
juos užmokėt.

Iszpanijoj kare taip kaip už
sibaigus tik tieji užsispyrė ves
ti kare toliaus kurie da stovi 
ant drebaneziu kojų. Jeigu Isz- 
paniszkas generolas Franko 
galėtu bombarduoti Anglisz- 
kus laivus be jokios perszka- 
dos ir užkimszti pristovas, tai 
valdiszkus kareivius galėtu ba
du numaryti be kulku bet ki
taip turės kovoti toliaus. Ang- 
liszki laivai gabenanti maista 
ir amunicija del valdiszku ka
reiviu tik prailgina kanezias 
gyventoju.
Kariszki žinunai tvirtina buk 

tosios dvi kares greitai užsi
baigs kada pinigai ir kareivei 
dings už tuszczia garbe.

VERSZIUKAS GIMĖ BE 
SZERSTIES.

Du Bois, Pa. — Boyd Gra
ham, farmerio, karve ana die
na atvede nepaprasta versziu- 
ka be szersties. Už keliu dienu 
ant farmos Harvey Keeler 
taipgi karve atvede panaszu 
versziuka bet tasai pastipo in 
kėlės valandas nuo szalczio. 
Vaistinei veterinarai tyrinėja 
priežasti gimimo tojo versziu- 
ko.

SZUO NURIJO 40 DOLERIU.
Bayonne, N. Y. — Moncure 

Biddle, iszemes isz stalcziaus 
40 doleriu — dvi dvideszimti- 
nes bumaszkas — padėjo jas 
ant kanapkos kad sztai tame 
adbego jo didelis paliceiskas 
szuo, nuo ulyczios, pagriebė 
bumaszkas ir abi nurijo. Neži
ne ar locnininkas atgavo pini
gus ar ne nes nenorėjo užmusz
ti szuni. . .

NUOTAKA NORĖJO ISZ- 
GIALBET SAVO TĖVUS 
ISZ DEGANCZIO NAMO 

BET PATI ŽUVO./
Mount Pleasant, Pa. — Ka-« 

da namas Juozo Shaffer, 69 
metu, užsidegė anksti ryte, jo 
duktė, Mrs. Evelina Kelp, 20 
metu, kuri buvo vedus tik sze
szes sanvaites adgal, manyda
ma kad jos tėvas ir motina 
randasi deganeziam name, isz- 
begus laukan vela inbego in. 
deganti narna gialbeti savo tė
vus, sudegdama pati liepsnoje. 
Tėvai iszszoko per langa isz 
užpakalio namo, todėl ju nie
kas neinate ir mane kad jiej 
randasi viduryje.

Tėvas taji ryta norėdamas) 
priskubint ugni pecziukyje, už
pylė gazolino nuo ko kilo eks
plozija. Ugnagesiai po užgesi
nimui namo rado suanglijusi' 
lavona nelaimingos dukreles 
kuri paszvente savo gyvastį 
del tėvu.

TRUMPOSjtlNUTES
Billings, Hont. — Motere ir 

du vyrai likos užmuszti eropla- 
no nelaimėje artimoje czio
nais. Eroplanas prigulėjo prie 
Northwest Airlines kompani
jos.

New York.— Howard Hughes- 
lekiotojas, iszleke su trimi 
draugais in Paryžių, Francija, 
Nedelioje, 7:20 vakare.

Port Chester, N. Y. — Su- 
džia Ben. N. Cardozo, isz Suv. 
Valstijų Augszcziausio Sūdo, 
kuris mirė praeita Subata, li
kos palaidotas Panedelyje. Ve
lionis buvo Žydas.

London, Anglija. — Karalius) 
Jurgis serga influenza ir ran
dasi po daktaru priežiūra bet 
jokio pavojaus nesiranda.

Kaunas, Lietuva. — Lietu- 
viszkas kariszkas kamandieris 
Klaipėdoje, nubaudė deszimts 
Vokiecziu už sukėlimą maisza- 
czio kuriame keli žmones likos 
užmuszti ir daugelis sužeista.

Konstantinopolius. — Bosas) 
pripildytas pasažieriais, nukri
to in giluma susidūręs su kitu 
bosu. Septyni pasažierei likos 
užmuszti ir 22 sužeisti.

Huron, Ohio. — Grover Zim
merman, 45 metu, papjovė vi
sas savo visztas, nuszove szuni 
po tam pats sau atėmė gyvastį.

London, Anglija. — Laike 
politikiszko apvaikszcziojimo 
Sikare, Indijoj, kilo sumiszi- 
mas kuriame užmuszta 28 žmo
nes ir apie 100 sužeista.

Fort Worth, Tex. — Prezi
dentas savo kelionėje sustojo 
czionais atlankyti savo sunu 
Elliott. Prezidentas laiko dau
geli prakalbu didesniuose mie
stuose. ,

§ Praeita meta Suv. Valsti
jų pacztas naudojo 40 milijonu 
pacztiniu maiszu. Isz tojo 
skaitliaus tik 40 dingo arba li
kos pavogti.

§ Musu spaustuvėje apsi
daro senos knygos gerai ir pui- 
kei, už atsakanezia mokesti. 
Prisiunskite o patys apie tai 
persitikrinsite. ,



Kas Girdėt
užbaigė mokslus uni-

nuo ,kėdės

ANT PARDAVIMO.

kad 
kilo

Pranute Lonergan eidami 
isz Szv. Marijos Panos bažny-

nusigando. 
kuria mate

Vienas milijonas 420,000 stu
dentu apleido augsztesnes mo
kyklas Amerikoj, tikėdamiesi 
aplaikyti szibki toki darba,

jos tapsta purvais 
vietose kur saules 
negali prieiti, per 
susidurima su ge-

vienas Vokietis už- 
ir deszimts sužeisti, 
pradėjo rėkti: “Heil 
kada in Klaipeda at-

ka uždirba ant szmotelio duo
nos.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahauojuje

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

jai nepri- 
užpakalines

41L E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 601

nutes ėjo jaunas vaikinas. Mer
gaite mansto, ar tik ne tas Lo
ring, kuriam pasiuneziau ra
žaneziu. Bet Maryte sako kad 
jis Metodistas. Ka-gi jis galėtu

Kas turi dvasia tegul nubun
da ! Kas turi duszia privalo gy
venti! Kožnas žmogus, kaipo 
švarbiauses daigias Sutverto- 
jaus, privalo savyje jaust pa
geidimą, girdėti baisa szauks- 
mo arba raginimą prie to, kad 
pabudint dvasia isz miego tam
sybes ir savmylistos o gyventi 
ir parodyti kitiems kad ne mie
gi o kruti ir dirbi. Žmogus, ku
ris gyvena vien tik del saves, 
neatneszdamas ne mažiausios 
naudos kitiems — yra mirusiu. 
Tokis žmogus del visuomenes 
yra nereikalingas ir geriau bu
tu kad jo visai nesirastu tarp 
žmonijos o kad ir gyvena tai 
skriaudžia visuomene kuri turi 
ant jo dirbti ir ji užlaikinet.

Turime daugeli tokiu vyru 
kurie yra tosios nuomones kad 
jie viską supranta ir žino kas 
darosi kuknioje ir nekarta da- 
grista savo moterėlėms kad to
ji isz rupesties nežino ka veikti 
su tokiu kukniniu inspekto
rium. Sztai ant pavyzdies pa
imsime viena atsitikima kokis 
nesehei atsitiko vienoje Lietu- 
viszkoje apygardoje:

Ponas Inspektoraitis, arba 
Bosaitis, nežine kur iszmoko 
sziek tiek virt ir kept duona ir 
gana turėjo gilinki tame darbe 
ir nekarta gyrėsi priesz savo 
pažystamus, kokiu jis yra geru 
kukofium. Poniai Bosaitienei 
tas labai nepatiko nes prie sve- 
cziu tankiai tasai '“Kukorius” 
pasigirdavo, kiek jisai prigial- 
bejo savo paeziulei naminiam 
darbe o draugai mane kad jo 
paeziule turi būti tingine mo
terėle, jeigu josios vyras jai vi
same prigialbsti naminiam dar
be. Poni Bosaitiene nutarė sa
vo vyrui už tai atkept ir at- 
pratyt savo Juozuli nuo kiszi- 
mo savo snapo in puodus ir sa
vo užmanyme turėjo dideli pa
sisekimą.

Sztai ana diena Bosaitiene 
nesikėlė isz lovos nuduodama 
kad labai serga. Juozukas pa
gamino pusryczius ir iszleido 
yaikus in moksląine. Taip jis 
triūse namie per ketures die
nas, pasilikdamas nuo darbo 
nes tarnaite niekur negalėjo 
surast. Norinits poni Bosaitie
ne truputi pasveiko bet prie 
naminio darbo nesikiszo, atsi
duodama ant savo vyro visa
me.

Juozuliui pradėjo nubost 
gaspadorysta, nes kas kitas 
yra bosauti namie ir kas kitas 
paežiam viską dirbti. Juozulis 
padare diplomatiszka sutarti 
fiu paeziule ir ka jai prižadėjo, 
to negalėjome dažinot bet tiek 
dažinojome jog kada paeziule 
vela apėmė vadeles namines 
gaspadorystes tai Juozukas 
nepasirodinejo daugiau 'kuk
nioje ir nebosavo daugiau savo 
motere kaip turi vesti paredka 
kuknioje.

Pabandykite ir jus, moterė
les 'toki būda jeigu /turite pana- 
'szu poną “Bosaiti” namie.

savo artima apkalbėti. Reikiaj jeigu ji gautu bet didesne dalis 
gerai temyli ka tokia mergina isz tojo skaitliaus negales su- 
iszmeta in bleszine su szaszla- rasti jokio darbelio. Del tosios 
voms. Jeigu joje randasi daug j jaunuomenes nesiranda jokios 
duonos, szmoteliu keiksu ir-pagialbos. Nekurios merginos, 
vaisiu, tai isz tokios nebus gera kurios
gaspadine ir neiszmano apie versitetuose dirba prie eleva- 
namine gaspadorysta, mėgsta toriu ir isz .to yra užganadintos 
viską naikyt o vyras tiek per 
pryszakines duris 
nesz kiek ji per 
isznesz.

Tasai kunigas 
rodą merginoms:
kite in Stiebkojus su plikom] 
panosėm kurie mėgsta uždirb
ta pinigą praleidinet ir jokio 
zoposto neturi o iszrodo kaip 
vaszkines lelukes ir dideli tin
ginei. Nemanykite kad gir
tuokli pataisysite po apsivedi- 
mui, ant blaivaus žmogaus o 
taipgi neužmirszkite kad tieji 
jusu numylėti per jus, geidžia 
gyventi su jumis o ne su jusu 
motinoms. — Gera rodą.

Mahanoy City, Pa.

DULKES Ražanczius

Turtingos Amerikonkos ku- 
duoda tokia lios geidžia Europiszkois gar- 
Neinsimyle- bes per apsipaeziavima su 

vyrais augszto gimimo, ne yra) 
taip laimingos kaip tikisi būti 
ir po kokiam tai laikui persi- 
skiria nuo savo tituluotu vyru.

Sztai Barbora Hutton, ku
rios diedukas dasidirbo mili
jonus doleriu nuo pardavinėji
mo mažu dalykėliu fersztoriuo- 
se, isztekejo pirmiausia už ku- 
nigai'kszczio Mdivani ir da 
greieziau persiskyrė su jnom, 
po tam isztekejo už Daniszko 
kunigaikszczio bet ir su tuom 
nesutinka ir dabar tasai antras 
jos vyras reikalauja nuo jos 
penkis milijonus doleriu “at- 
staukos” ir ju dvieju metu sū
neli. Barbora geidžia kad ju sū
nelis butu iszaugintas ant Ang- 
liko o tėvas kad butu Danu. 
Motina paszauke palicija 
apmalszyti tęva ir isz to 
didelis skandalas.

Maiszatis tarp Lietuviu ir 
Vokiecziu Klaipėdoje nepereis 
taip lengvai nes Vokiecziai už 
tai nedovanos o Lietuvei nepa
siduos. Tarp Lietuviszkos po
licijos ir Vokiszku laivoriu 
muszyje, du Lietuvei likos už- 
muszti, 
musztas 
Nazistai 
Hitler,”
plauke Vokiszkas laivas. Pri
stotoje taipgi radosi laivas 
“Perkūnas.” Laivorei isz lai
vo Perkūno negalėdami nu- 
kensti tojo riksmo, geisdami 
juos apmalszyti, pradėjo lieti 
vandeniu isz paipu ant Vokie
cziu bet vanduo neapmalszino 
Vokiszko ūpo tik jie da labiau 
papuolė in pasiutima. Ant pri- 
stovos prasidėjo kruvinas mu- 
szis. Lietuviszka policija ap- 
malszinejo Prūselius su kulko
mis.
Vokiecziai to atsitikimo neuž- 
mirszo ir nedovanos. Gal da
bar Lietuvei mels Lenku pa- 
gialbos nes patys yra da per 
silpni stoti priesz Vokieczius.

Jonukas Atvesta Po 
Loszimui

Bulius ant ūkininko Brown 
fanuos, Atlantoje, Georgia, pa
regėjo savo locnininko naujam 
automobiliuje, paveikslą savo 
buliszkos galvos. Matyt nebu
vo užganadytas savo paveikslu 
nes su visom pajiegom trenkė 
in maszina, sudaužydamas vi
sa szona.

Nuvytas per locnininka, ve
la užklupo ant savo paveikslo 
isz kitos puses. Ant galo pasi
sekė farmeriui ji uždaryti tvar
te.

Panasziai atsitinka ir su ne
kurčia žmonimis kurie savo ar
time patemina savo paveiksią 
panasziai kaip bulius pamate 
savo paveiksią žibaneziam au
tomobiliuje.

Johnny Vander Meer, isz Cin
cinnati, Ohio, kuris loszia bole 
su czionaitiniu kliubu, aplaike 
titulą žymaus beisbolininko su 
All Star National League kliu
bu.

§ Mes geidžiame kad kitus 
privadžioti bėt patys to neno
rime kad butume privedžiotais.

§ Gerai tasai daro kuris ge
rai visuomenei daro negu sau 
gerai daro.

--------- sp----------

Dulkes yra sausa medžiaga 
kuri taip smulkiai sutrinta kad 
lengvai oras jas inima. Dulkes 
nepavojingos bet kenkia svei
katai. Gatvių dulkes ypatingai 
kenkia sveikatai nes jos suren
ka visokias 'seiles ir kitus pavo
jingus daigtus. Kuomet oras 
turi perdaug dulkiu, žmones 
jas inkvepia ir kartais sustab
do plaucziu tinkama veikimą 
ir yra priežastis gerkles kro- 
niszku ligų. Kaikuriose pramo
nėse, tos pramones dulkes in- 
kveptos padaro mažas žaizdas 
plaucziuose arba kitose kūno 
dalyse ir tokiu budu lengva in 
kuna inimti džiovos gemalus. 
Szvino, žiurkžolių arba gyvo 
sidabro dulkes yra naudingos.

Dulkes yra normaliszka ir 
būtinai reikalinga oro dalis. 
Be ju musu drapanos visuomet 
Hutu drėgnos, musu sienos szla- 
pios ir klimatas nepakenezia- 
mas. Kuomet oras turi dulkiu, 
oras tinkamai drėgnas ir pa
gelbsti kontroliuoti tempera
tūra.

Dulkes namuose, ofisuose, 
krautuvėse, teatruose, bažny- 
cziose, gelžkeliuose ir gatvėse 
gali turėti džiovos, plaucziu 
uždegimo ar influenzos gema
lus. Nes tu ligų gemalai per uo
si ar burna iszmesti isz sergan- 
czio žmogaus kūno todėl pavo
jinga spjaudyti. Kuomet saule 
szvieezia ant tu dulkiu, gema
lai nenuodingi, nes saules 
szviesa juos užmusza. Tik tam
siose vietose auga ir tapsta pa
vojingi. Kuomet dulkes susi
renka i r 
tamsiose 
spinduliai 
ypatiszka 
malais džiova užprtola žmogų. 
Bet papraseziausi užkrėtimo 
budai ,yra kosėjimas, cziaude- 
jimas ir sznekejimas.

Lig'mbucziuose kur randasi 
tik džiova sergantieji, sergan- 
czio seiles tinkamai prižiūrėtos 
ir iszmestos, ir nėra pavojaus 
jog liga iszsiplatins.
Pavojingiausias dalykas svei

katai yra dulkes kurios susi
renka ant grindų ir tapsta pur
vais. Vienas žinovas pareiszke, 
kad “purvai yra bile neszvari 
medžiaga kuri taip prilimpa 
prie tokio dalyko jog susiedai 
gali patemyti.” —F.L.I.S.

“Bet Pranute, jeigu susto- 
cziau ant kokio Baptistu mi- 

•nisterio?”
'“Asz nežinau, vistiek turė

tumei pasiunsiti jam ražan
eziu” — atsake juokdamosi 
Pranute.

“Isztikruju ncnorecziau kad 
kas darytu juokus isz ražan
eziaus.”

“Asz manau, kad viskas ge
rai.”

“Tikrai duoeziau keletą do
leriu idant pamatyti kokio nors 
ministerio iszvaizda kuomet 
gaus ražaneziu,” — atsake vie
na isz mergaieziu besisupdama 
kedeje. Pranute paėmė telefo
nu knyga, pakele akis augsz- 
tyn ir pradėjo ranka vesti per 
vardus telefonu knygoje. Su
stojo. Mergaites skverbėsi kad 
pamatyti koki Pranute iszsi- 
rinko varda.

Taip, asz turiu, ,jo vardas 
Juozas J. Loring, “Park Na
tional” banko kasieriaus pa- 
gėlbininkas. Jis gyvena ant 
928 Monroe gatves. Norecziau 
žinoti kas jis toks.”

“Asz žinau, jis yra jaunas 
vaikinas ir dirba kasicriui už 
pagelbininka bankoje. Jo tėvas 
mirdamas paliko jam viską. 
Bet vietoje užimti prižiureto- 
jaus vieta, pradėjo dirbti nuo 
žemiausio laipsnio kad sužino
jus visa bankos stovi,” — at
sake mergaite prie lango kede
je supdamosi.

“Tik tiek tegaliu linkėti, 
kad szis ražanczius atnesztu 
jam nauda,” — pasakė Pranu
te.

Kambarys buvo dailiai isz- 
puosztas. Kambaryje susirin
kusios mergaites sumanė nu
pirkti keletą ražaneziu ir pa- 
siunsti tiems ant kuriu vardo 
nežiūrint vedamas pirsztas per 
telefonu knyga sustos. Pranu
te nupirko ražaneziu, perlo po
terėliai suvarstyti ant sidabro 
retežėlio. Ražanczius buvo in- 
detas kvepalais aplaistyton ak- 
sominen dežuten.

Laimėjo Golfo 
Szampionata

Pastorius Rev. Simon Pear
son, isz Metodiszkos .bažny- 
czios, Filadelfijoj, ana diena 
kalbėjo ant pamokslo kad seni 
jaunikei stojasi labai navat- 
nais žmonimis. Jauni žmones 
privalo pacziuotis bet jeigu sau 
renkasi mergina už paczia, pir
miausia turi pamieruoti mer
ginos. .. liežuvi. Jeigu turi lie
žuvi suvirszum deszimts coliu 
ilgio, ttai tokia mergina myli

Sakome kad sziadien yra di
dele brangenybe ant visko bet 
dirstelekite ant szitu prekių: 
Deszimts svaru bulviu už 5c., 
penki svarai cibuliu už 7c., 
septyni svarai slyvų už 10c., 
trys tuzinai pomaraneziu už 
9e., ir Lt. Bet visa nelaime del 
mus kad reikia važiuoti in Ka
lifornija kad pirkti tuos daly
kus,

Jeigu ežionais norime pirkti 
tuziną pomaraneziu tai kai
nuoja mums 20 centu tuzinas. 
Taip, pleszia žmonis vaisinei 
trustai, wholesale kompanijos 
ir gėležinkelei.

§ Jeigu mes kas meta tiktai 
po viena savo blogu papratimu 
pamest ūme tai stotumem tik
rais aniuolais.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Miss Marta Barnett, isz Mia
mi, Floridos, laimėjo golfo 
szampionata Southern Ama
teur lenktynėse.
Įįž----------  * -

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

Juozas J. Loring parejas na
mo buvo užimtas kitokiais rei
kalais, tik vėlai vakare pradė
jo atidarinėti gautus laiszkus. 
Juozas sėdėjo minksztoje ke
deje. Kambarys buvo didelis; 
ant stalelio gulėjo laiszkai; jo 
tėvo ir motinos paveikslai ka
bojo ant sienų... Jo paties pa
veikslas kabojo kitoje pusėje. 
Giliai užsimąstęs vaikinas sė
dėjo. Juozas draugaudavo su 
Metodistems mergaitėms nes 
jis pats buvo Metodistas. Jo 
motinai mirus, Juozas paliovė 
eiti Metodistu maldnamin. Mat 
jam nepatiko draugavimas su 
Metodistems. Taip bemintyda- 
mas Juozas apie savo gyveni
mą patemijo beesanezius laisz
kus ant stalelio. Mažas pake
lis pirmiausia atkreipė jo do
mėsi. Greitai paemes rankosna 
ir atvyniojus pakeli rado gražu 
ražaneziu. Ražanczius vielukes 
ir kryželis isz sidabro o poterė
liai isz perlo. Loring labai nu
stebo, kas galėjo jam prisiuns- 
ti tokia dovana. Gerai peržiu
rėjas rankos raszta, nusprendė, 
kad tai kokios mergaites dar
bas. Bet negalėjo iszgalvoti ko
kia mergaite prisiuntė ražan
eziu, kuri Katalikai vartoja 
kalbėdami poterius. Būdamas 
Metodistu nenusimanė apie ra
žaneziu.

Ant rytojaus Loring eida
mas bankon, užėjo pas kunigą ežios, kasžin ka užmynė, žiuri 
Conway, Szv. Marijos Panos nu-gi ražanczius. “Tai mane 
parapijos kleboną kad pasipa- ražanczius. Ne, neturiu tiesos

šakojus apie keista atsitikima, sakyti mano, dabar jo, tik gai- 
Jam inejus klebonijom tarnai- Ja, kad taip greitai pamėtė.” 
te liepe palaukti. Atėjus .kuni-juž keletą žingsniu pirma Pra- 
gui, Loring pasveikino ji ir 
tuo jaus pradėjo apie tikslą: — 
“Gerbiamas kunige Conway, 
vakar per krasa gavau szia dė
žutė su ražaneziu. Asz esu Me
todistu tikėjimo, nežinau kame veikti Kataliku bažnyczioje. 
priežastis prisiuntimo szio ra- Taip bemanstydama parėjo na- 
žaneziaus. Kitas dalykas veda mo. Loring nuvyko vakare pa
manė nekantrybei), kaip suži-įžymčtoo vieton. Paskambino 
noti ta mergaite kuri prisiuntė!duriu varpeli. Tarnaite atidarė 
szi ražaneziu. ■ duris ir melde vidun. Paprasze

Kunigas Conway peržvelge sėstis ir palaukti pakol pa- 
jaunikaiti nuo galvos iki že
mei. Vaikino iszžiura pritrau
kianti, akys melsvos; veide ma
tytis iszmintingumas. Pasielgi
mas visai nenuduoda, kad jis 
neapkęstų arba pajuoktu Ka
taliku tikėjimą. Dėlto kunigas 
paklausė jaunikaiezio: —“Ar 
tikrai žinai kad mergaite tau 
prisiuntė?”

“Tikrai, pažystu ant raszto. 
Labai norecziau sužinoti kas 
prisiuntė. Szis ražanczius keis
tai man iszrodo, tik vakar ap- 
laikiau ji, o turiu nepaprasta 
prie jo prisiriszima. Lyg kokis 
magnetizmas įtraukia mane 
prie to ražaneziaus, rodosi kad 
asz turėjau ji per visa gyveni
mą.”

Kunigas rimtai klausė nes 
žinojo kokia ražanczius turi 
galybe. Prakalbėjo in vaikina:

“Taip brangus vaikeli, lai
kyk szi ražaneziu o pamatysi 
'kad kas diena ji labiaus pamy
lėsi; Ražanczius yra garbin
giausia malda aukuojama Szv. 
Marijos Panos garbei. Žinoma, gavau. Labai norecziau suži- 
neesi musu tikėjimo bet malo- 
neeziau kad Nedėlios vakare 
ateitum musu bažnyczion ant 
pamaldų.” Vaikinas prižadė
jo. Pasakęs sudiev ėjo bairkon. 
Ta diena vaikinui viskas labai 
sekesi; savyje jaute nepapras
ta džiaugsma.

Nedėlios vakare, Loring pa
sakė savo važnycziai kad szi 
vakara nevažiuosiąs automobi- 
lium bet eisiąs peksezias. Visi 
tarnai nusistebėjo kad ponai
tis visuomet važiuodavo auto
mobiliniu o dabar eis peks
ezias. Juozas Loring pirma 
karta savo gyvenime inejo Ka
taliku bažnyczion. Po pamaldų 
gryždamas namo pasijuto kad 
pamotes ražaneziu. Gryžo ad- 
gal jeszkoti ražaneziaus bet ji 
neatrado.

Bažnyczioje jaunikaitis pa- 
temijo klupojant jauna mer
gaite. Mergaite rankose laike 
maldų knygele ir meldėsi. Jos 
juosvi plaukai ir maloniai 
skaistus veidas viliojo jauni
kaiti. Lyg kas užžavėjo vaiki
na. Sau vienas mane: “Ah! 
kaip ežia susipažinti su /ta gra
žia panele; kaip susižinojus 
kur ji gyvena.” Atsiminęs kad 
jis Kataliku bažnyczioje esą, 
mete mintis szalin o atydžiai 
klausė Misziu szventu.

Po Misziu Loring nuėjo pas 
kunigą Conway ir apsakė 
apie savo nelaime. Kunigas do
vanojo jam kita ražaneziu ir 
maldaknyge. Taip-gi patarė 
paduoti laikraszcziuose pagar
sinimą kad radėjas sugražintu 
jam ražaneziu.

Sugryžes namo Loring pa
davė pagarsinima 'laikrasz
cziuose. Po pietų ta diena gavo ( 
per telefoną praneszima kįd 
ateitu adresu ant Michigan bul
varo ir atsiimtu atrasta ražat- 
cziu.

szauks ta panele.
Kambarys buvo puikiai isz- 

.puosztas. Kampe stovėjo forta- 
pijonas. Ant fortapijono buvo 
baltu rožių bukietas. Ant for
tapijono esanti fotografija la
biausiai atkreipė Loringo do
mėsi. Jau net per szirdi smilg- 
terejo, lyg ta paczia mergaite 
mate bažnyczioje. Mintija sau, 
kaip ita panele iszrodo kuri at
rado ražaneziu. Sztai ir pasi
rodė ta mergaite kuri atrado 
ražaneziu. Loring' 
Ta pati mergaite, 
bažnyczioje.

Loring pakilęs 
prakalbėjo in mergaite:

4‘Gerbiama panele, atėjau 
atsiimti ražaneziaus kuri tams
ta radai. Man brangus tasai ra- 
žanezius.”

“Taip, tas pats ražanczius, 
asz ji radau. Džiaugkis, sugra
žinu ji tamstai,’’ — mergaite 
jam pasakė.

“Isztikruju jaueziuosiu lai
mingas bet nežinau nuo ko ji

roti, jeigu galima, troksztu jai 
padekavoti už ta dovana.

“Bet kaip tamsta žinai kad 
mergaite prisiuntė?”

“‘Pažinau isz rankos raszto. 
. A, dabar žinau kas man pri

siuntė.”
Pranute paraudo kaip rože.
“Turiu gerbiamai panelei 

iszreiksziti szirdingiausia padė
ka; dar neesu Katalikas bet 
trumpoje ateityje busiu. Szis 
ražanczius man pridavė daug 
linksmybes ir ramumo. Gavės 
ji nuėjau pas kunigą Conway. 

, Jis man paaiszkino apie jusu 
tikėjimą. Buvau jusu bažny
czioje. Eidamas isz bažnyczios 
buvau pamėtės szi ražaneziu.”

Vaikinas prispaudė ražan
eziu prie krutinės ir meilei in 
ji žiurėjo. Pranute džiaugėsi ir 
linksmai szypsojosi kad jos 
darbas nenuėjo niekais.

“Viena diena, mes mergai
tes neturėjome ka veikti, su
manėme nupirkti keletą ražan
eziu ir pasiuusti tiems ant ku
riu vardu apsistosime telefonu 
knygoje. Man netemijant pasi
taikė sustoti ant tamsitos var
do, dėlto tamsta ir gavai nuo 
manes szi ražaneziu.”

Loring žiūrėdamas in mer
gaite nedrąsiai tarė: “Panele 
P. Lonergan, ar galecziau pas 
panele užeiti Nedelioje?”

“Taip, meldžiu.” Pasisvei
kinę persiskyrė.

Nuo to laiko Loring pasiliko 
Pranutes draugu. Viena vaka- 
ra atejas Loring atsinesze ta 
dėžutė, kurioje apturėjo ražan
eziu ir padavė Pranutei. Pra
nute atidarius dėžutė rado sza- 
le ražaneziaus deimantini žie
dą. Loring užmovė ta žiedą pa
nelei /ant pirszito ir prižadėjo 
būti jos isztikimu.

'Ta vakara, Loring ir Pranu
te nuėjo pas kunigą Conway. 
Kunigas Conway apkriksztijo 
Loring. Už pora sanvaieziu ku
nigas Conwiay suriszo juodu 
moterystes rysziu. Paskui abu
du laimingai gyveno. Ražan
czius padare juodu laimingais.



"SAULE” Muhanoy City, Pa.

Didžiulio
Nelaime

Pasakaite

Dideliame Amerikos mieste, 
iszsitesusiame kaip ola milži- 
qjszko žvėries ant kranto dide
lio ežero, buvo straikas. Ame
rikoje atsitinka tiek daug 
straiku kad ir szitas, nors bu
vo iszauges iki nepaprastam 
didumui ir smarkumui, nebutu 
vertas minėjimo, jeigu per ji 
nebutu pasitaikiusi didžiausia 
nelaime Jurgiui Didžiuliui, ka 
tik pribuvusiam isz Lietuvos 
ant uždarbio.

Vargszas Jurgis buvo Ame
rikoje tik kėlės dienas ir per 
ta laika nieko, apart vargo, ne
pasisekimu ir pagalios staigios 
smerties, nepatyrė. Po teisy
bei, per visa savo gyvenimą 
jis, kaip .sakydavo paskui jo 
draugas Kazys Biednokas, nie
ko gero nemate.

Tėvas Jurgio Jonas Bastu- 
tis, del savo milžiniszko ūgio 
pramintas Didžiuliu, pasimirė, 
kada Jurgis skaitė tik asztun- 
tus metus, palikdamas jam 
darža ir grinczia gale sodžiaus 
— ir varda Didžiulio. Motinos 
jis niekados neatmine. Numirė
ji antruose metuose po jo gimi
mo.

Naszlaiti priglaudę pas save 
ūkininkas Grybas, kurs už duo
na, apvalkalus, ganyma žasu o 
paskui ir galviju, ir — kumsz- 
tis imdavo sau bulves, ka už
augdavo ant Jurgio daržo. Nie
kas naszlaiczio negyne, niekas 
už ji neužstojo.

Paaugės iki penkiolikos me
tu ir tapes pusberniu. Jurgis 
jau netiktai gaudavo bulves 
nuo savo daržo bet dar algos 
keletą rubliu ant metu nuo gas- 
padoriaus.

Vaikas insigime in tęva. Jau 
dabar buvo augsztas, taip kad 
vos nesiekdavo grinezios lubu, 
tik buvo da nesuauges ir nesu- 
tvirtejas. Bet pasiekęs asztuo- 
niolika metu iszrode ant tikro 
berno. Peczius turėjo placzius, 
rankas storas, ant lupu ir vei
do pradėjo bertis balti plau
kai. Už pusberni jau jo laikyti 
buvo negalima. Taigi gaspado
rius pradėjo mokėti jam 24 
rublius pinigais ir duoti gor- 
cziu pasisėti .semenu. Jurgis 
pradėjo bernauti.

Digtas buvo. Taip sau, ty- 
czia, kilinedavo jis vežimus 
szieno arba užsidėdavo ant pe- 
cziu arkli ir nesziodavo ji, lyg 
bandydamas savo spėkas. Lai
kėsi tiesiai bet pamatęs karta 
Igną Živuli isz Durgaicziu, ei
nanti bažnyczion, pradėjo ji 
sekti. Ignas isztiesu iszrode 
keistai. Galva ir pecziai buvo 
jam nusvirę nuo sunkaus dar
bo, kojų negalėjo niekados isz- 
tiesti, taip kad einant pastur
galis jam vis linguodavo že
myn, lyg prie kiekvieno žings
nio butu norėjas atsisėsti. To
kia ypatinga Igno eigastis be
galo patiko Jurgiui ir nuo to 
laiko jis taipgi pradėjo laikyti 
galva nulenkta žemyn o prie 
kiekvieno žingsnio taikydavo 
pritūpti — nedaug taip — tik 
truputi-•. Iszrode ir. jis keis
tai, keiseziau ne kaip Ignas.

Tokia atmaina Jurgio užsi
laikyme negalėjo praeiti be pa- 
temijimo kaimynu. Pradėjo isz 
jo juoktis.

— Žiūrėkit ant Jurgio, — sa
ke vienas — kas jam pririszo 
akmeni isz užpakalio?

— Ne, — atsiliepdavo kitas 
— tik jis vis nori atsitūpti, bet

nedrysta prie žmonių.
— Cha, cha, cha! — juokėsi 

treczias. — Jurgi, kas tai, ar 
tau sutino keliai kad negali 
vaikszczioti kaip žmogus?

— Meszka!
— Svirtis!
O Jurgis ant to visko nieko 

neatsakydavo — szypsodavosi 
tiktai, lyg nesuprasdamas, del 
ko isz jo tycziojasi, kad tokia 
eigastis, kaip Igno isz Dargai- 
cziu, yra Jurgiui gražiausia.

Ir taip Jurgis gal butu ber
navęs, vaikszcziojas kaip antis, 
žmonių iszjuokiamas iki mir
ties, jeigu nebutu ttžejas atsiti
kimas, kuris apvertė visa gy
venimą.

Nuėjo jis karta ant vestuvių. 
Žmonių buvo pilna grinczia ir 
prieangis. Muzika reže, jauni
mas szoko, seniai gere. Dave 
iszsigerti ir Jurgiui. Užkaito 
Jurgis, pajuto, kad jam links
ma ir matydamas kaip bernai 
trepineja su kojomis in moline 
asla, panorėjo ir pats iszban- 
dyti miklumą savo kojų. Pri
ėjo prie mergos ir norėjo vesti 
ja szokti. Bet ta nuspjovė tik
tai.

— Dar tokiam szleiviui užsi
norėjo szokti. Iszmok pirmiau 
kojas statyt o paskui eik prie 
mergų!

Jurgis nenusiminė — ėjo
prie kitos. Bet ir ta nenorėjo su 
juo eiti.

— Kur lendi? Tu man visas 
kojas dar numindžiosi — mesz
ka koks!

Jurgis nulindo ir nulindo in 
kampa staeziai, ties tuo daigtu 
kur sėdėjo Katre, ka tarnavo 
pas Szliužinus, ir atsisėdės, 
sunkiai atsiduso.

— Kas tau, Jurgi? Sopa kas?
— paklausė Katre.

— Ne, — mostelėjo su ranka 
Jurgis — tiktai niekas nenori 
su manim szokti.

— Bene visos tokios, — atsi
liepe Katre.

Jurgis dirstelėjo, ant jos. Že
ma buvo, bet stora, turėjo pil
kas akis, nosi kaip bulve, gel
tonus dantis ir iszberta, rau
dona veidą su atsikiszusiais 
žandais. Su ja ir-gi niekas ne
norėjo szokti. Jurgis pažiurėjo 
dar syki ir pajuto lyg simpati
ja prie tos tylios, apleistos mer
gos.

— O gal tu eisi? — paklausė.
— Delko ne.
Ir pradėjo mėginti. Jurgis 

atgavės norą szokti, pradėjo 
mėtyt Katre in visas puses, 
nepaisydamas ant to, kad ne
laiminga merga, negalėdama 
pasiekti jo peties, insikabino 
in kiszeniu jo milinio žipono ir 
ant to, kad insivyraves, stum
do ir griovė ant žemes kitas po
ras ir ant to, kad iszstumdes 
visas poras, sukinėjosi tik vie
nas su Katre viduryje griu- 
czios — sukaitės, paraudona
vęs — kol muzika neperstojo 
grajyti. Sustojo tada Jurgis ir 
pamate kad visi ant jo žiuri ir 
juokiasi.

—Varyk toliau, Jurgi! — 
szauke isz visu pusiu. — Muzi
kantai drožkit!

Muzika vėl pradėjo polka 
bet Jurgis nuėjo su Katre ant 
suolo. Katrės iszberbas, raudo
nas veidas buvo dabar tamsiai 
mėlynas, kaip juodžemis. Jur
gis dirstelėjo ant jos ir pama
tęs kad ji taip pat žiuri ant jo 
savo pilkomis akimis, pajuto 
kad jo szirdis lyg tirpsta.

— Katriuk, tik tu viena esi 
gera — pradėjo jis — niekas 
nėjo su manim szokti tik tu vie
na. Tegul jie juokiasi bet tu 
esi gera... tu viena!..

ke jai per retus plaukus ir pra
dėjo szypsotis.

— J-i-i!..— atsiliepe Katre 
ir uždengė akis su ranka.

Per visa nakti sapnavosi jam 
Katrės pilkos akys ir raudonas 
veidas su iszpustais žandais ir 
tas, kaip ji sake: “J-i-i..” 
pridengdama akis su ranka.

Sekanczioje nedėliojo ant 
gužynių Jurgis vėl szoko su 
Katre, stumdamas kitas po
ras, ir jo szirdis dar labiau su- 
minksztejo prie Katros, taip 
kad jis užsigeidė ja vesti. Varg
szas nežinojo net, kad jo silp
numas prie Katrės vadinasi 
meile. Jurgis pradėjo mislyti 
apie vedima, pirmucziausiai 
užėjo jam ant mislies, isz ko 
jis gyvens su paczia. Tiesa, tu
ri darža ir grinczia, nors sulū
žusia ir su kiauru stogu bet 
vis-gi grinczia. Gyvens abudu, 
beit isz ko? Gerai jis gales sam
dytis pas gaspadorius, ims už 
darba javais ir daržovėmis, bet 
namie neturės ne mėsos, ne pie
no. Negerai. Jis juk nenori kad 
Katriuke, kuri užsidengė su 
ranka veidą, kada ja pagyre, 
nematytu niekados pieno ne 
mėsos...

Czia atsiminė jam jo gimi
nietis, Biednokienes Kazys, ka 
iszvažiavo in Amerika. Tas Ka
zys nuo mažumens tarnavo
dvare, iszmoko kalvystes, pas
kui pasistatė sodžiaus gale kal
ve, bet kad reikalas nėjo gerai, 
pardavė viską ka turėjo, tame 
skaitliuje motinos darža ir su 
Žydu Berkeliu iszvažiavo in 
Amerika isz kur rasze, kad 
jam gerai sekėsi, kad uždirbąs 
po keturis rublius ant dienos ir 
neužilgio gryžszes namo nusi
pirkti palivarka.

— Na, Kazys uždirba — pa- 
mislijo Jurgis o kažin kad taip 
man nuvažiavus.

Jurgis szimta rubliu laike 
didėlėje paguodoneje, persta- 
tydamas sau kaipo didžius pi
nigus, už kuriuos viską galima 
nusipirkti.

— 'Ne, Kazys manes neap
leis, kad pas ji nuvažiuosiu — 
masite Jurgis tolinus. — Jis man 
dar gimine... Kad taip už
dirbti szimta arba daugiau...

Czia jam 'atsiminė kad yra 
didesnis skaitlius kaip szim- 
tas.

— Ka asz kalbu — szimta. 
Ne szimta bet tūkstanti užsi
dirbsiu o paskui žemes koki 
valaka nusipirkus...

Czia Jurgiui net sciles pra
dėjo teketi. Žemos valakas!.. 
Kiek tai javu butu, arkliu, 
kiaulių--. Gyventu su Katre 
kaip gaspadoriai. Ant mislies 
kad jis gali pasilikti gaspado- 
rium, Jurgiui net silpna pasi
daro. Atsiminė jam visi .stum- 
dimai, barnimai, nediavalgy- 
mai, nedamiegojimai, žodžiu, 
visos blogos puses tarnavimo 
pas svetimus žmones ir Jurgis 
ant tikrųjų pasiryžo važiuot in 
Amerika. Taigi nieko nelauk
damas, ateinanezioje nedelioje, 
nusipirko kvatierka degtines 
ir nuėjo su ja pas seni Lipnic- 
ka kuris nieko daugiaus ne
veikdavo kaip tik raszydavo 
skundus, praszymus, ir groma- 
tas, gerdavo, vėl raszydavo ir 
vėl gerdavo.

Lipnicka Jurgis atrado na- 
mieje, visai blaiva, nes nuo ne
dėlios jam niekas nedave ra- 
szyti ne skundu, ne praszymu 
ne laiszku o Žydai jau seniai 
buvo nustoja duoti ant bargo. 
Jurgis isztrauke isz kiszeniaus 
buteli ir paprasze kad paraszy- 
tu in Amerika laiszka. Seniui 
Lipnickui ant to akys nuszvi-

l j i'aszyti, po kiekvienam 
jniui imdamas po gurkszni deg
tines^ Pabaigos j.darba senyvas 

jrasztininkas paskaitė laiszka, 
padavė ji Jurgitii ir tarė:

— Na, brolau, gromata eis( 
kiaurai svietą..(? 0 ar turi ad
resą ?

— Koki adetsa? Jurgis jo
kio adreso neturėjo, nežinojo 
jokio kito vardo, jokios vietos 
ir mislijo lyg tiim laikui kaip- 
tai pasitaiko dar ir dabar tarp 
senu žmonių, kad Amerika yra 
tai didele daržine, kur žmogų 
pristato dirbti ir gerai už dar
ba moka.

— Ar turi gromata nuo Ka
zio? — klausė senis tolinus.

— Ne. O-gi, .kasžin kad para- 
szyt jog tai yra gromata del 
Kazio Biednioko...

— Kvailas esi ir durnas! — 
užpyko Lipnickas.

Toks smarkus iszsitarimas 
nubaidė Jurgi nuo Amerikos.

— Ot! — mislijo eidamas na
mo. — Sako, kad Amerika pla
ti, platesne ne kaip mususza- 
lis. Tai kur-gi asz ten Kaži at
rasiu? Geriau pasiliksiu na
mie, apsiženysiu ir prasigy
vensiu szeip taip. 'Gyvena juk 
da biednesni už mane.

Ir pasiryžo rudenyje ant 
szvento Mikolo be Amerikos 
Katre vesti. Ir butu vedes, jei-

saki-'kelnes?
— Ponas ne pakabino ant 

iszczystinimo, — atsake Jonas.
— Ka tu man pasakoji, sztai 

ant szitos. vinies pakabinau va
kar kada ir czebatus padėjau 
prie duriu.

— Czebatai buvo, da vakar 
juos paėmiau bet kelnių czio
nais nemaeziau, — atsake Jo
nas.

— Po szimts kvarabu, in pui-
l'ku hoteli pribuvau. Kelnes ma
no pavogė. Tuojaus atneszkite 
man kitas, — paszauke ponas.

— Negaliu, nes ju nepaė
miau.

Tame laike locnininkas ko
telio pasirodė karidoriuje ir už
klausė :

— Hei, Jonai! ko taip rėkau
ji?

— Praszau pono, sveczias isz 
po numaro 13 provojasi nuo 
manes kelnių kuriu asz netu
riu. Asz visados ponui sakiau 
jog pakajus po numaru 13 yra 
nelaimingas.

— Kvailas esi, pas mane ne
siranda jokiu nelaimingu pa- 
kaju.

— Ar yra ar ne, — paszauke 
sveczias isz numaro 13 — bet 
asz tvirtinu jog man kelnes pa
vogė ir gana.

— Negalimas daigias — at
sake locnininkas kotelio, —

gu nebutu pasitaikiusi nelai
me.

Jo grinteleje, kuri stovėjo 
gale sodžiaus, niekas negyve
no tiktai kartais nakvodavo 
senas ubagas kuri retai1 kas pri
imdavo ant nakties nes buvo 
nepilno proto ir tankiai prida
rydavo bledes grinezioje.

Viena ryta Jurgis anksti at
sikėlęs iszejo ant lauko arti. 
Susikūprinęs prie žagres mis
lijo apie ateinanti savo gyveni
mą. Apsiženys,. ant Mikoliniu, 
stogą pataisys, grinczia iszmaz- 
gos. Pats ir jo Katre abudu eis 
pas gaspadorius javu kulti, li
nu minti — pragyvens szeip o 
pavasaryje gal karve o bent 
ožka nusipirks... Czedys pini
gus, kiek galėdamas.

------ TOLIAUS BUS-------NUMERIS 13

Veidas jo nuszvito, pabrau- to, atsisėdo jis ir pradėjo tuoj

Jonas persigandęs iszleido 
czebatus isz rankos kuriuos ka 
tik buvo czystines.

— as atsitiko? Ar ponas po 
numaru 13 papaiko, idant taip 
drueziai zvanytu?! Juk czeba
tus jo pastaeziau prie duriu jo 
pakajaus- •.

'Sztai vela užskambino žva- 
nukas, da drueziau ne kaip pir
ma karta.

Jonas, hotelinis tarnas, pa- 
szoko ant lygiu 'kojų ir nubėgo 
in numari 13.

— Ka ponas sau vėlini.
Ant slenksczio stovėjo po

nas kuris ta vakara pribuvo in 
hoteli.

— Kur mano kelnes? — pa
klausė.

— Ka? Kelnes?
— Ar manes nesupranti? 

Kur mano kelnes!
Jonas užsimislino ir tarė:
— Juk czebatus pono nu- 

szveieziau ir padėjau czionais 
prie duriu.

— Kas man isz czebatu jeigu 
neturiu kelnių. Pakabinau jas 
czionais del iszczystinimo o da
bar ju nėra. Kur jos dingo?

— Perpraszau pono bet asz 
pono kelnių neturiu.

— Ka? Ar tai kitas tarnas 
czystina drabužius ?

— Ne.
— Na, tai kur dingo mano

ne pas savo pažinstama.
— Esmių sziadien supykęs, 

— tarė, — o kad ant visokiu 
bedu gerai yra stiklelis vyno, 
per tai duok man stikleli.

— Kas tau atsitiko sziadien?
Locnininkas apsakė visa at

sitikima su kelnėms.
Gaspadorius svetaines klau

sė akyvai,, o ant galo isztare:
— Ar žinai ka tau pasaky

siu?
— Ne.

mano kotelyje nesiranda va
giu.

— Bet ir mano kelnių nėra.
— Jeigu ju nėra tai...
— Ka ponas nori pasakyt — 

pertrauke sveczias — ar mieli
ni jog asz czionais atėjau be 
kelnių?

— To nekalbu.
— Na, tai kur mano kelnes?
— Ar-gi isztikruju galėtu in 

czionais insigaut vagis? — ta
re gaspadoris.

— Gal taip atsitiko.„Gal kat
ras isz svecziu.»..

— Pone, mano kotelyje tik 
geri žmones randasi.

— Tai mane tas suvis neap
eina. Noriu idant ponas pada
rytu pas juos krata...

— Tylėk, — pertrauke gas
padorius pabalęs, — to negaliu 
padaryt, nes tai kenktu mano 
szlovei. Esmių gatavas iszna- 
gradint ponui už kelnes.

— Na tai duosi naujas kel
nes?

— Taip duosiu. Jonai, eik in 
artima kroma ir parneszk kė
lės poras kelnių del iszsirinki- 
mo.

— Bet ant to negana, — tarė 
sveczias kada Jonas atsitolino.
— Kiszeniuje mano kelnių bu
vo masznele su pinigais. JJž- 
mirszau ja iszimt.

— Tai pono kalte.
— Ne! Ponas atsako už vis

ką kas sziame kotelyje dings
ta. Jeigu ponas neatlyginsi 
mano skriaudos tai atiduosiu 
ta dalyka in rankas palicijos.

Gaspadoriui net prakaitas 
iszsiliejo ant kaktos.

— Nelaimingas tryliktas nu- 
maris — pamisimo. — Jonas 
turėjo teisybe. Priesz kėlės ne- 
deles iszbego vienas isz svecziu 
neužmOkedamas rokundos.

— Ar užmokėsi ponas ar ne?
— užklausė nekantriai sve
czias.

— Nerekauk taip ponas, — 
atsake gaspadorius — užmokė
siu.

Iszeme masznele ir užmokė
jo kiek sveczias norėjo.

Po tam sugryžo Jonas su kel
nėm. Sveczias iszsirinko viena 
pora, apsirodė, užmokėjo kas 
prigulėjo už nakvyne ir iszva
žiavo :

Vakare ta pati vakara liete
lio savininkas nuėjo in svetai-

— Kaip man rodos tai liko
mės apgauti per smarku apga
viką.

— Kaip tai?
— Klausyk.' Vakar vakare 

atėjo pas mane kokis tai nepa- 
žinstamas ponas kuris valgė ir 
gere o kada turėjo užmokėt, 
pasirodo jog neturėjo pinigu.

— Ir ka su juom padarei?
— Tūrėjo man palikt už

duoti.
— Ir ka tau paliko?
— Kelnes.
Ilotelio savininkas paraudo

navo isz piktumo.
— Ir be kelnių iszejo? Kaip 

tai?
— Kada mano kelneris daži- 

nojo jog neturėjo pinigu, no
rėjo idant paliktu savo plos- 
cziu bet tasai atsake jog be 
ploscziaus suszaltu.

— Jeigu nori, paliksiu ponui 
ka kitokio.

— Ka toįd? — paklausė kel
neris.

— Naujas kelnes...
— Kaip ponas gali eit be kel

nių ant ulyczios?
Kodeine? Turiu ilga pi os- 

cziu ir ilgus czebatus. Niekas 
nematys jog neturiu kelnių.

— Ir taip atsitiko, — baigė 
szinkorius; — nusiavė kelnes ir 
atidavė o pats apsivilkės in 
ploscziu iszejo be kelnių.

Ilotelio savininkas trenkė su 
kumszczia in stata ir paszauke:

— Tavo sveczias ir mano sve
czias isz po numaro 13, tai vie
na ir ta pati ypata.

— Taip man iszrodo.
— Tave apgavo ant kelnių ir 

pinigu... Ach, Jonas turėjo 
teisybe jog pakajus po numaru 
13 yra nelaimingas. Rytoj tuo
jaus liepsiu užmaliavot numa- 
ra trylikta.

Ir taip liepe padaryt bet ne- 
pažinstamo sveczio jau dau
giau savo akyse neregėjo.

Po iszsigerimui keliolika 
stiklu vyno ir prisijuokė vie
nas isz kito, szinkorius su kote
lio savininku atsiskyrė.

GERAS ATSAKYMAS.

—‘ Kukaiti, pasakyk man 
kas tai yra kanibolai [žmog- 
edžiai) ?

—• Nežinau, ponas profes- 
iau.

—! Kaip tai nežinai? Ant 
pavyzdies, jeigu tu suvalgy
tum savo tęva ir motina, tai 
kuom butum tada?

— Sierata, ponas profe
soriau.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboriut 

:: Gabiausia* Balsamuotojas it
Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. 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 pagialbininka 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprue. Si.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str.e, 

Bell Telefonas 588-4

Aplaikiau žinia kad mergeles
Isz Plymoutho tai avin- 

galveles, 
Naktimis tankiai bambiliuoja,

Miegot visai nereikalauja, 
Lietuviszkai nemoka kalbėt, 

Ne su Lietuveis užsidėt, 
Tik žaliablekei pas juos turi 

loska, 
Ir tiktai ant ju žiuri, 

Mergeles, su jumis žaliablekis 
nesipaeziuos, 

Norints su katra pasivedžios. 
Ant juoko visados pasiliksite, 

Ir nuo visu atliksite.

♦ ♦ ♦

Newarke ana diena laruma 
padare,

Kaip visa gauja in lakupa 
uždare, 

Ant ryt po 20 doleriu užmokėjo, 
Ir per visa nakti ten iszsedejo.

Tai bent svodba buvo, 
Daugelis ir apkult gavo, 

Neiszeis isz galvos ne vienam, 
Lietuvei tai ne zuikucziai, 

Ane joki kralikucziai, 
Ir priesz valdžia kaip kada 

pasistato, 
Norints ir revolveri atstato.

♦ ❖ ♦

Nesenei isz Kanados moterele 
pribuvo,

Bet nebage szlėktai pakliuvo, 
Dabar vyras kasdiena ja 

smaugė,
Kad vos gyvasties neuž- 

smauge,
Visokiais žodžiais ant jos 

plusta, 
Kaip padūkęs ant jos rusta, 
Mat pats nedorai pasielgė, 

Tai dabar ant moteres pludasi, 
O kad vargsze butu žinojus, 
Tai isz Kanados nebutu 

važiavus,
Ba su tokiu latru gyventi, 

Tai veluk pati varga vargti.

♦ ♦ ♦ '1
'Tūlas szpiclius Filadelfijoj 

praminė save bambilistu, 
Tankei užklupineja ant kitu, 

Bet nebageliui szlėktai atsiejo, 
Ir dideli triubeli turėjo, 

Norėjo už daug gaspadoriaut, 
Ir viską in savo nagus gaut, 

Bet atsirado ir kitas, 
Didesnis progi’esistas, 

Kuris bambilista atkirto, 
Ir sparnelius jam apkirpo. 
Bet varnas varnui aki ne- 

iszkerta, !
Taip ir tiedu suėjo in taika, 
O kad ir truputi pasitaisys, 

Viens kita apsipesze, 
Bet dabar viskas gerai, 

Linksmos dienos ir vakarai, 
Guzute gere ant prapal, 

Kiek tik gal, 
Ir ant to užbaigsiu, 
In kitur keliausiu.

AMERIKONISZKAI.

Sztore ginklu New Yorke 
kokis tai ponas apžiūrinėjo re
volveri o sztorninkas kalba:

— Tai labai geras revolveris 
del ženoto vyro.

— Kaip tai del ženoto? — 
klausia ateivis.

— Nu-gi su szeszeis szuveis! 
Dvi kulkos del paezios, dvi del 
paezios prieteliaus o dvi del 
paezios vyro! Asz tokiu labai 
daug parduodu!..
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— Miestas aplaike nuo svei
katos bjuro isz Harrisburgo, 
paliepima kad visi vikadai ant 
kiemu butu kuogreicziausia 
praszalinti nes kitaip locninin- 
kai bus baudžiami.

— Vaistine palicija ana 
diena padare ablava mieste 
ąnt piniginiu maszinu ir arkli
niu loterijų lenktynių. Kalti
ninkai turėjo pasirupyt kauci
ja lyg teismui.

— Ana diena, sugryžo isz 
Detroito, Mich., poni Mare Pa- 
siįukevicziene, kuri tonais lan
kęsi kelis menesius pas savo 
duktere. Poni Pasiukeviczie- 
ne apsigyveno pas savo sesute 
Gudaitiene, ant D uly., pakol 
suras tinkama narna del gy
venimo. Poni Pasiukeviczie- 
ne sako, kad Mahanojui sma
giausia gyventi terp giminiu ir 
savo draugiu.

— Kaimelis Morea vela at
sigaivino nes Lehigh Valles 
kompanija sutiko sujungti sa
vo geležinkeli, kad galėtu’isz 
tonais gabenti anglis. Kom
panija buvo priesz tai pasiprie- 
sžinus kelis menesius adgal ir 
atkirto kasyklas nuo josios ge
ležinkelio.

— Seredos vakaru kunigas 
P. Czesna suriszo mazgu mote
rystes Elzbieta Szalinskihte 
nuo 937 E. Centre uly., su Pra
nu Smaliku isz Mount Carmel. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos motina. Jaunavedžiai ap
sigyvens mieste.

— Steponas Humanick, 21 
metu, 531 W. Centre uly., bal
sei susižeidė artimoje Primrose 
kasyklų kada jo motorciklius 
pataikė in akmeni ir apvirto.' 
Pravažiuojantis automobilistas 
ji užtiko ir pranesze apie nelai
me vietinei palicijai. Traškanč
io ambulansas nuveže sužeista 
žmogų in Locust Mountain li
gonbute. Jaunam žmogui bal
sei sužeidė galva ir supjaustė 
kakla ir veidą.

•.— Nedalioje turėjo savo 
metini iszvažiavima Moterių 
Draugiszka Drauguve kuri lai
ke ant Uncle Peters farmos. 
Suvirszum 200 sveteliu daly
vavo tame iszvažiavime. Visi 
buvo užganadyti valgiu ir gė
rynių ir draugiszku pasikalbė
jimu. Buvo visokiu žaidimu isz 
kuriu svetelei gana prisijuokė. 
Iszvažiavimas buvo tikrai pa
sekmingas.

• < —............. ..

Philadelphia, Pa. t Kazimie
ras Sukockis, kuris turėjo din- 
sta szerifo ofise, per 12 metu, 
mirė kariszkoje ligonbuteje, 
turėdamas 44 metus. Sirgo jis 
kelis menesius.

— • Reimundas Jestrovskis, 
32 metu, 123 Christian uly., li
kos užmusztas automobiliaus 
nelaimėje su strytkariu ant Ce
dar ir Cumberland ulycziu.

, r— Cypras Nagranauckas, 66 
metu, burdingierius gyvenan
tis ant 3138 Miller ulyczios, 
Port Richmond, szaude per 4ta 
Džiulajaus, isz revolverio, su 
tuszczia’is patronais (blan- 
koms) kad tame laike pribėgo 
gaspadines 12 metu dukrele 
Dolorosa ir likos pataikinta ir 
apdeginta skaudžiai ant ran
kos. Motina nuveže mergaite in 
Northwestern ligonbute. Na
granauckas manydamas kad 
mergaite sužeidė pavojingai, 
nuėjo ant virszaus, indejo tik
ras kulkas in revolveri ir palei
do sau szuvi in smegenis, mir
damas ant vietos. Velionis bu
vo kriauczius bet neturėjo dar- 
įo nuo ilgo laiko.

SHENANDOAH, PA, 
j — Pirmutine auka karszcziu 
buvo Pranas Czyszek, 354 V 

j S. West uly., WPA darbinin
kas', kuri surado prie durtban- 
kio, artimoje West Shenan
doah kasyklų. Žmogus aplei
do savo darba eiti namo ant 
piet ir in puse valandos likos 
surastas negyvas.

— Szi Ketverga, Luzer- 
nes moterėles parengė savo 
iszvažiavima, kuris atsibus 
Mount Laurel Parke, terp Mc
Adoo ir Hazletono. Luzernes 
moterėles pakvietę in sveczius' 
Moterių Kliuba isz Skulkino 
pavieto, kurios dalyvaus tame 
iszvažiavime, praleisti diene
le puikiam parke.

— Adomas Buszinskas, 29 
metu, likos sužeistas per auto
mobiliu 'kada ėjo skersai kete. 
Kokis tai automobilistas isz 
Pottsvilles ji pantrenke.

DARBAI IR BIZNEI 
PASIGERINA

Harrisburg, Pa.,—Nuo pra
džios naujo meto departamen
tas darbo priėmė in visokius 
darbus Pennsylvanijoj dau
giau kaip 41,000 darbininku 
prie visokiu darbu. Ateinanti 
menesi valdžia priims da ke
liolika tukstancziu darbininku 
prie WPA projektu.

Salamanca, N. Y.—Isz prie
žasties aplaikimo daug užkal
binimu ant tavoro Shelbe & 
Wood (kompanija, pradėjo 
dirbti pilna laika dirbtuvėse. 
Toji kompanija iszdirbineje 
visokiu vilnų veikiu del drapa
nų.

Cleveland, Ohio.,—Kone kas 
diena (suteimažina pareikala- * 
vimai paszialpos nuo bedarbiu 
nes visokios kompanijos pradė
jo priimt darbininkus prie dar
bu. Kone 40 procentas bedar
biu aplaike darbus.

Boston, Mass.,—Žmonis pra
dėjo pirkinėti daugiau czeve- 
ryku, todėl iszeszios didžiau
sios ęzeveryku dirbtuves 
Brocktone, priėmė apie 5,000 
darbininku ant pilno laiko. 
Tieji fabrikai buvo sustoja ke
lis menesius isz priežasties be
darbes. Trys dideles audiny- 
czios Lawrence priėmė apie 
3,000 darbininku ant pilno lai
ko.

Rochester, N. Y.—Rochester 
Clothers Drauguve apreiszke 
kad in kėlės dienas sugryž 
prie darbo apie 15,000 kriau- 
cziszku darbininku, kuriems 
moke's puse milijono doleriu 
algoms kas sanvaite. Toji kom
panija jau priėmė prie darbo 
3,000 darbininku. Kriaucziu 
darbai pradėjo pasigerinet be
veik visuose didesniuose mies
tuose.

§ Mariose Zuyder Zee, Ne- 
derianduose, darbininkai kas
dami durpes, iszkase isz peikiu 
didžuves kaulus kurie turi 
4,000 metu senumo.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

ISZ LIETUVOS
VALKATA NUŽUDĖ 

MOTERE
NUŽUDĖ SAVO GERADEJa 

SU KIRVIU, NUVILKO IN 
KLOJIMA IR PO SZIAU- 

DAIS PASLĖPĖ.

Kaunas.,— Kauno apgygar- 
dos teismas sprendė bastūno ir 

' ėlegetos Juozo Masalskio byla. 
Kaltinamasis Masalskis jau il
gus metus valkatavo, gyveno 
isz iszmaldos, buvo labai reli
gingas. Ji's sakosi jau esąs 110 
metu, bet isz dokumentu atro
do kad apie 75 metu. Besibas- 
tydamas elgeta Masalskis sziu 
metu Vasario 8 d., užsuko pas 
savo bendrapavarde, ar net to
lima ’ giminaite, Masalskyte, 
gyvenanezia ant Dubysos 
kranto prie Ariogalos. Nužu
dytoji'jau sena moteris gyveno 
vienui viena savo ūkelyje Bau
kin km. Baubiu km., neseniai 
buvo iszsiskirstes vienkiemiais 
tai ji statėsi ūkio trobesus o 
savo 12 ha ūkeli buvo užraszu- 
si savo giminaieziui gyd. R. 
Masalskiui, Prof. Žilinsko asi
stentui. Vasario men., pra
džioje elgeta Masalskis atvyko 
pa's Masalskyte ir praszes pri
imti ji, nes neturis kur dėtis. 
PaJbuves 3 ar 4 dienas nelemta
sis elgeta sumanė savo gerada
re nužudyti ir apilpleszti. Taip 
ir padare: Kirvio smūgiais in 
galva elgeta Masalskyte nužu
dė ir nužudęs nuvilko in kloji
ma ir po sziaudais paslėpę. 
Ryte Masalskis pasiskolino 
isz Masalskytes kaimynu ro
gutes, sake pirkęs isz vieno u- 
kininko bulviu pura ir noris 
bulves parsivežti Masalsky
tes kaimynai ta ryla pamate, 
kad elgeta rogutėmis isz Ma
salskytes ūkio kažkokius daik
tus veža in Dubysos szlaita ir 
slepia. Masalskytes kaimy- 
nams kilo iutarimas ir jie pra- 
'dejo elgeta persekioti: Klausia 
kodėl jis daiktus vežas in szlai- 
ta, keno praszomas ar liepia
mas ir 1.1. Piktadarys aiszki- 
nos, kad Masalskyte liepus 

‘jam iszsikraustyti, tai jis ir 
kraustasis in szlaita, nes netu
rįs kur pasidėti. Pažiureja in 
Masalskytes grinezia, žmones 
pamate, kad ten viskas suvers
ta; grinezios durys 'buvo užra
kintos spyna isz lauko. Elgeta 
pasakojo, kad szeimininke isz- 
ejus in Smuikininku km., ir 
eidama pasakius, kad sugrįžus 
jo nerastu. Bet žmones elgetos 
pasakojimams netikėjo ir ji 
sulaikia perdavė Szauliu būrio 
Vadui A. Jusevicziui, o jisai 
pranesze Czekiszkes palicijai. 
Atvyko palicija ir pradėjo Ma
salskytes' sodyba tikrinti ;grin- 
czioje rastas kirvis su kraujo 
dėmėmis, apyvokos daigtai su
versti, i'szmetyti. Atidžiai pa- 
jeązkbjus palicija klojime po 
sziaudais rado ir savininkes la
voną. Elgeta griežeziausiai 
gynės, sake, nežinąs ir nema
tęs, kas Masalskyte nužudė. 
Bet tyrinėjimas rodė, kad elge
tos darbas; jo drabužiuose ras
ta žmogaus kraujo dėmiu, 
pirsztu panagėse rasta taip 
pat kraujo liekami. Be to, in- 
tariamojo ir sziaip buvo nužu
dyta viena moteris; su tos mo
ters nužudymu elgetos Masals
kio asmuo buvo irgi kažkaip 
siejamas, bet inrodymu nebu
vo. Apygardos teisme Masals
kis kaltu jau prisipažino, 'bet 
tai buvęs nelaimingas in vykis;

Kuopa kariszku kadetuisz United States Military akademijos, peržiūrinėja ir moki
nasi kaip sudėti Digles bombini eroplana, Mitchell Field, N. Y. Kadetai taipgi mokinasi kaip 
varyti tuosius milžinus ir kaip juos valdyt ore.

jis skaldės malkas, o velione 
laikiusi skeliama medžio ga- 
bala. Kaip jis kirviu užsimo
jęs, kirvis visai isz jo ranku 
iszsprudes ir velionei pataikęs 
tiesiog in galva. Bijodamas 
bėdos veliones lavona jis nu- 
vilkes in klojima ir po sziau
dais paslėpęs. Bet ta jo versi
ja niekas nepatikėjo. Kaltina
masis tvirtino, kad negeri esą 
jo gimimo metrikai, jis esąs ne 
75 metu, bet 110 metu. Be ko 
kita kaltinamasis ir kvotos 
metu ir teisme mėgina vaidin
ti nenormalaus proto žmogų, 
bet ir tas vaidinimas jam nesi
seka. Apygardos teismas J. 
Masalski pripažino kaltu Ma-., 
salskyte nužudius pleszįmo 
tikslais ir nubaudė visa amžių 
kalėti. ;

LAIDOTUVES VIETON PRI
MICIJOS BETYGALOJE.
Betygala.,— Sziomis dieno

mis pergyveno tikrai insipudin- 
ga invyki.Senu papratimu, jau
ni kunigai, baigė mokslus ir 
gave “Inszventinima,” pirmą
sias iszUilmingas miszias laiko 
savo gimtojoje parapijoje. Tos 
misizios ir iszkilmes vadinasi 
jaunojo kunigo Primicija. Szi- 
met baigė Kauno kunigu semi
narija ir buvo inszven tintas 
kunigu betygal'iszkas Juozas 
Žemaitis. Jaunas kunigas jau
tėsi laimingas, užbaigęs ilga ir 
Varginga mokslą ir stodamas 
in nauja gyvenimą ir darba. Jo 
namiszkiai, gimines ir visi be- 
tygaliszkiai ruoszesi didėlėms 
iszkilmems, Kun. J. Žemaiczio 
Primicijai. Jaunasis kunigas 
jau buvo nuvykęs in teviszKe, 
bet Birželio 13 diena, kaip ku
riais reikalais dar atvažiavo 
motorciklu in Kauna. Czia, 
ant motorciklio užsisodinęs sa
vo dranga Kun. V. Dabažinska 
važinėjos Žaliajam kalne. Vai
ravo motorcikla kun. Žemaitis. 
Insukdamas in Ukmergės 
plentą, motorciklas su' abiem 
kunigais atsitrenkė in prava
žiuojanti auto sunkvežimi. 
Smūgis buvo toks staigus ir 
smarkus, kad motorciklas vi
sai sudužo, o juo važiavę kuni
gai baisiai susižalojo. Nuvesz- 
tas in ligonbute kun. J. Žemai
tis tuojau pasimirė. Kun. Da- 
bažinskas sužeistas, bet jo gy
vybei pavojaus nėra; jis isz- 
gis. Invyki tiria palicija ir 
nori nustatyti nelaimes aplin
kybes. Kaip ten bebūtu, bet 
Betygala, pasiruoszusi Kun. J. 
Žemaiczio iszkilmingai primi
cijai, vieton džiaugsmingu 
iszkilmiu, turėjo jo liūdnas 
laidotuves. •

ŽINGEIDI SENUTE.
Linkuva.,— Puodžiumi kai

mo gyventoja Rozalija Plukie- 
ne yra, tur but, keiscziauisia 
Lietuvoje; minėta senute tu
rinti jau 117 metu, dar kiek
viena nedelia pesezia nueina 
14 kilometru kelio in artimiau
sia Lauksodžio bažnyczia. Be 
to, pastebėta, kad ji labai ma
žai ir retai teserga, rudeni eina 
rauti linu su savo dukters duk
terimi, namuose paprastai dar 
rūpestingai auklėja dukters 
dukters vaikus,' kuriu vienas 
jau 14 metu. Senute daug at
mena ir papasakoja isz praei
ties.

PASIKORĖ -DEL SKURDO.
Budriu kaime, Sziaulenu 

vai., savo daržinėje rastas pa
sikoręs Adomaitis Kazys, 35 
metu amžiaus ūkininkas. Jis 
daug kam skundęsis paskuti
niu laiku sunkiu gyvenimu, Ir 
manoma, kad del to pasikoręs.

UŽMUSZE KAIMYNĄ.
Szimkunu kaime, Joniszkio 

vai., Juozas Kaniuszas ir Jo
nais Rinius besimuszdami sun
kiai sužalojo Ant ana Gabrilai- 
ti, kuris spėjo dar ateiti pas 
savo broli in kiemą ir czia 
mirė.

§ Kiniszkoje kalboje ran
dasi 35,000. ženklu kuriuos Ki
nai naudoja savo raszte. Kinai 
nenaudoja litaras kaip mes, 
tik ženklus, kurie reiszkia žo
džius.

Skaitykite “Saule”

TĖVAI DŽIAUGĖSI ISZ SAVO JAUNOS KARALAITES.
Kunigaiksztiene Juliana su savo vyru Bernhardu, džiau

gėsi isz savo dukreles Beatrix, kuri gal kada valdys karalysta 
Holandija. Laike priėmimo karaliszkos poros Hagoje, dauge
lis žmonių mate žymia porele.

Isz Visu Szaliu
KUNIGAS UŽKLUPTAS 

PRIE ALTORIAUS .
Varszava, Lenk.,— Kunigas 

Tadeuszas Puder, žydas, kuris 
persi'kriksztino ant Katalikys
tes ir pasiliko kunigu, likos 
skaudžiai sumusztas laike kal
bėjimo misiziu prie altoriaus 
per koki tai Rafaola Mikalski, 
sziauczius. Užklupikas priszo- 
kes prie kunigo paszauke: 
“Szaliu su Žydais!” Susirin- 
kia žmonis bažnyczioje, isz- 
gialbejo kunigą isz ranku pa
siutėlio ir ji baisiai sumusze ir 
turėjo nuvežti in ligonbute.

AFRIKE GALIMA PIRKTI 
PACZIA UŽ $4.50 ANT 

ISZMOKESCZI j.
Malaga, Belgiszga Kongo.— 

Sugryžia misijonierei in Lon
doną, apsakinėja buk Afrikoje 
terp nekuriu gyventoju, gali
ma pirkti sau paezia už $4.50 
ir tai ant iszmokesczio. Tula 
mis'ijonierka Mirtie Wilson, 
kuri pergyveno toje szalije 
daugiau kaip 20 metu, sako, 
kad tenaitinis sztamas Zandes, 
kurie buvo žmogžudžiais per 
daugeli metu turi daugiau kaip 
viena paezia, ir galima pirkti 
už spata bovelnos, pinigus ar
ba kas tik duodasi permainyt 
už motore. Tėvai noringai par
duoda savo 10 metu dukrele, 
tam kuris nori pirkt sau mote
rų. Jaigu kas neturi užtektinai 
pinigu tai perka ant iszmokes- 
cziu.

DESZIMTS VAIKU SUDE
GĖ DEGANCZIAM NAME, 

LAIKE UGNAGESIU 
PERSTATIMO.

Lisbon, Portugalija. — 
Idant parodyti žmoniems kaip 
ugnagesiai gialbsti žmonis isz 
degąnczįo namo, likos aplais
tytas senas namas su gazolinu 
ir uždegtas. Name radosi apie 
30 vaiku, nuo 12 lig 20 metu, 
kuriuos ugnagesiai ketino isz- 
gialbet isz liepsnos. Ugnage
siai stovėjo apie 400 pėdu 
nuo deganezio namo bet per 
vėlai ėmėsi prie darbo gialbet 
vaikus, ir kada atbėgo jiems 
in pagialba, visas namas buvo 
liepsnoje. Vaikai pradėjo, 
suokti isz namo. 18 susižeido 
baisiai, o deszimts sudege ant 
smert. Tuikstanczei žmonių 

prisižiurinejo tam perstatimui 
kuris iszejo nelaimingai. Re
gėtojai bandė gialbet vaikus 
bet kilo sumifezimas kuriame’ 
likos sužeista daugelis žmonių. 
Buvo tai diena apvaikszczio- 
jimo “Dangaus Karalienes,” 
kuria Portugalieeziai apvaik- 
sztineja kas meta su visokiais 
perstatimais, ir szis buvo vie
nas isz tokiu per sta t imu, kad 
parodyt gabuma ugnagesiu 
kaip gialbet žmonis isz degan
ezio namo.

MERGAITE MIRĖ KAMINE
Lyons, Francija.,.— Penkių 

metu amžiaus Geneva Savona, 
dukrele czionaitino kupcziaus, 
dingo slaptingu budu isz namo 
kelios dienos adgal, kurios ne
galėjo surasti palicija, ant ga
lo buvo tosios nuomones, kad 
vaikvagei ja pavogė. Ana die
na 'kamin'szluotis likos pa
smauktas del iszczystinimo ka
mino, nes buvo užsikimszias 
isz nežinomos priežasties. Ka- 
miuszluotis užtiko mergaites 
lavona. Mergaite vaikszczio- 
dama ant stogo, turėjo inpulti 
in kamina, surasdama fenais; 
mirti.

DARBO ŽINUTES
Washington, D. C. — Fordas 

iszeme patentą ant naujo auto
mobiliaus kuris bus varomas; 
per maszina isz užpakalio.

Wilmington, Del. — Czionai- 
tines dirbtuves priėmė in laika 
dvieju sanvaieziu, daugiau 
kaip 2,000 darbininku in viso- 
kes pramones. . <

New York. — Daugiau kaip 
1,800 fabrikantu padare kon
traktą su valdžia kad pristatyt, 
visokiu drapanų už 10 milijo
nu doleriu kurias iszdalys dell 
bedarbiu ir vargszu. y

Doylestown, Pa. — Darbi
ninkai, dirbanti ant WPA, va
žiuodami namo dideliam troke,. 
kuris susidūrė su automobi- 
lium, likos iszversti ir 14 sužei
sti. ,

gAPNORiuę;
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 Jį coliu pleesio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis.. 
Su priedu Planatu ir visokia] 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
- 7

D. BOCZKAUSKAS-CO., !
MAHANOY CITY, PA., U.SJU į
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