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Isz Amerikos
DVYNES SESUTES PAGIM-' 

DE DVYNUKUS.
New York. — Dvi dukteres 

buvusio gubernatoriaus New 
Yorko, sesutes—dvynukes Ro
binson ir Carmody, pagimdė 
dvynukus toje paczioje ligon- 
buteje ir ta , paczia valanda. 
Vaikai yra taip panaszus vieni 
in kitus kad galima manyti 
kad juos pagimdė viena moti
na.

AMERIKONAI SUNAUDO
JA DAUG KRAMTOMO

I GUMO.
Washington, D. C. — Kaip 

yra didele pramonysta kramto
mo gurno, tai parodo suraszas 
buk 1937 mete Amerikonai su
naudojo tosios gumines makor- 
kos net už szimta milijonu do
leriu. Kad padalinti taja suma 
ant visu gyventoju tai kožnas 
Amerikonas sukramtė gurno už 
yiena doleri.

VYRAS BUTU VISKĄ 
z SUEDES.

Chicago. — Mrs. Clarence 
Hoover turėjo atsikratyt nuo 
savo vyro kuris ne tik viską 
suvalgydavo ka paduodavo del 
septynių vaiku, bet da viską 
pragerdavo ka mot ere uždirb
davo. Ant galo motere užvede 
teismą kad ja sūdąs perskirtu 
nuo tokio vyro ir aplaike liuo- 
sybe nuo tokio ėdiko. Ana die
na jis pardavė dvi kėdės Žydui 
O už aplaikytus pinigus turėjo 
gerus laikus karczemoje.

MOTERE PAGIMDĖ 19-ta 
VAIKA.

Wildwood, N. J. — Mrs. Eth
el Anderson, praeita Subata 
pagimdė savo 19-ta kūdiki. Bu
vo tai dukrele kuri svėrė 17% 
svaru. Isz tojo skaitliaus vai
ku 16 yra gyvi. Tėvas yra ma- 
liorius ir tame laike nesirado 
namie kada juos garnys atlan
kė. Yra jisai bedarbiu. Ander- 
soniene isztekejo už vyro turė
dama vos 16 metu.

’ 14 METU MERGAITE
MOKINA VAIKUS.

■ Omaha, Neb. — Per szeszes 
sanvaites 14 metu amžiaus 
mergaite, Peggy Gerken, mo
kino vaikus publikineje mo
kykloje laike vakaciju ir tai 
szeszta ir septinta skyrių už ka 
atlaikydavo po 25 dolerius ant 
menesio. Peggy lankosi pirma 
meta in augsztesne mokykla ir 
yra labai iszmiritinga mergai
te.

SUDEGINO SAVO JAUNA 
\ GASPADINE.

Grove City, Iowa. — Ren
wick Kerr, 59 metu amžiaus 
maszlys, likos uždarytas kalėji
me už nužudymą savo gaspadi- 
nes Grinos Mtcham, 30 metu 
merginos, kurios sudegusi la
voną ugnagesiai surado po už
gesinimui namo. Palicija aresz- 
tavojo Kerr kuris prisipažino 
buk Kerr insilauže in jos kam
barėli nakties laike ir kada ji 
gynėsi nuo jo užpuolimu, ap
laistė ja gazolinu ir uždege.

ISZARE 90,000
DOLERIU

FARMERIS ISZARE ANT 
SAVO LAUKO $90,000 DE- 
ŽUKEJE; MANOMA KAD 

PASLĖPTI PINIGAI 
BERGDOLO.

Baltimore, Md. — Czionaiti- 
nio pavieto farmeris, ardamas 
lauko, iszare dėžutė kurioje ra
dosi supelija daugiau kaip 90 
tukstancziai doleriu bumasz- 
komis. Pinigai likos atneszti iu 
banka per lojeri tojo farmerio 
kurio pravarde banka užlaiko 
slaptybėj pakol bus isztyrineta 
prie ko tieji pinigai priguli. Pi
nigai buvo labai supelija ir su
spausti o ju verte apskaito nuo 
90 lyg 100 tu'kstancziu doleriu. 
Pinigai buvo užkasti žemeje 
nuo daugelio metu. Farmeris 
neiszdave slaptybes kur tuos 
pinigus iszare.

Ant žinios suradimo tu pini
gu, žmones atsimena buk tai 
turėjo juos užkasti slekeris 
Bergdollis kuris nenorėdamas 
tarnauti kariuomeneje laike 
Kvietines kares, užkasė visa sa
vo turtą kokioj tai vietoje Bal- 
timoreje ir pabėgo in Vokieti
ja.

Bleszine dėžutė likos iszkas- 
ta isz žemes su 10,000 doleriu 
aukse per Lee Hauser 1923 me
te, tarp Weverton ir Browns
ville apie 18 myliu nuo Hagers
town. Vėliaus Bergdoll pri
siuntė žinia tam žmogui isz Vo
kietijos, kur da tame laike gy
veno, kad tai bus dalis pinigu 
kuriuos paslėpė apleisdamas 
Amerika. Badai tuos pinigus 
aplaike motina pabėgėlio.

Kam tieji pinigai liks pripa
žinti kuriuos farmeris surado, 
tai turės sūdąs apsvarstyt.

LAIVAS ATPLAUKĖ SU 51 
MILIJONAIS DOLERIU 

AUKSE.
New York. — Ana diena at

plaukė laivas “Roosevelt” su 
51 milijonais doleriu aukse isz 
Europos kuris radosi 914 deže- 
se. Yra tai didžiausia suma 
aukse kada kokis laivas buvo 
atvežęs in Amerika. Europa, 
būdama dideliam pavojuje ka
res, mane kad geriau butu at
vežti auksa in Amerika ne kaip 
palikti ji Europoje.

PRASZE DVIEJU PADUSZ- 
KU PO GALVA GRABE.
Rectortown, Md. — Senmer

ge Aileen Woods, 58 metu am
žiaus, mirdama parasze testa
mente paliepdama savo drau
gei, Mrs. Jules Devon, kad ja 
palaidotu su dviems padusz- 
koms po jos galva grabe ir kad 
jokiu gailininku nevažiuotu 
paskui jos karavana, laidojant 
jos lavona ant vietiniu kapi
niu. Kožnam isz savo giminiu 
paliko po viena doleri nes už 
jos gyvasties nei vienas apie ja 
neatsiminė ir neatėjo pažiūrėti 
jos kada sirgo ir nedave sura- 
minanczio žodelio. Visa turtą 
susidedanti isz 5,000 doleriu 
paliko savo draugei Julei o ke
lis tukstanczius užrasze del li- 
gonbutes kurioje gydėsi vai
kai. : -__ u-'5"
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU ------------------------------ I-------------------------------------

1—Charles Evans Hughes, augszcziausęs gūdžia Suv. Valstijų Sudo, iszkeliavo in 
Washingtona dalyvauti posėdyje Supreme Court. 2—Ana diena Vokiecziai iszbande savo 
nauja orini laiva, Graf Zeppelin, kuris pasekmingai nulėkė in Friedrichshafen, Vokietija.
3—Laike manievru Mussolini bėga drauge su-savo kareiviais ir aficieriais kad juos užakva- 
tyt kariszkam moksle.

PENNSYLVANIJOJE RAN
DASI 689,039 ŽMONES 

ANT RELIFO.
Harrisburg, Pa. — Norints 

pramonysta szie'k tiek pagerė
jo Pennsylvanijoj bet lyg sziai 
dienai valstija suszelpineja ant 
relifo (paszialpos) 689,039 
žmones. Kaip kur susimažina 
skaitlis reikalaujancziu pa
szialpos didėja.

DARBININKO MOTERE TU
RĖJO 3 AUTOMOBILIUS.
Detroit, Mich. — Louis Yer- 

nell kuris dirba Fordo automo
biliu dirbtuvėje, geidžia persi
skyrimo nuo savo prisiegeles. 
paduodamas priežasti buk ji 
nežino kaip czedyt pinigus. 
Yernell apreiszke sudžiui laike 
teismo buk pacziule pirko sau 
skrybėlė kėlės sanvaites adgal 
už 35 dolerius, puikia skranda 
už 800 doleriu ir turi net tris 
automobilius in laika keturis 
metus. Ne tik ka jo pacziule 
buvo iszlaidi motere bet tran
kydavosi bambileis po visa ap
linkine su svetimais vyrais ir 
mažai rūpinosi apie namine 
gaspadoryste.

Matyt vyras uždirbdavo di
dele alga ir 'buvo geru darbi
ninku kad jo pacziule galėjo 
taip sportuot o jisai nemokėjo 
savo uždarbio geriau paslėpt. 
Sudžia davė jam perskyrimą.

PARDAVĖ 250 DOLERIU UŽ 
DVYLIKA CENTU.

Reading, Pa. — Mikolas Kle
bėk buvo labai paczedus žmo
gus. Užtemino jis savo name 
pundą senu laikraszcziu ku
riuos sumanė parduot skudur- 
ninkui. Pasiszaukes skudur- 
nin'ka pardavė senus laikrasz- 
czius už 12 centu ir džiaugėsi 
isz padaryto biznio.

Vakare jo sesuo Katre, parė
jus isz darbo, persigando ne
mažai kada nemate senu laik
raszcziu savo paprastoje vieto
je, kuriuose buvo paslėpus 250 
doleriu bumaszkomis. Klebek 
tuojaus davė žinia palicijai bet 
skudurninko negalėjo surasti 
mieste nes iszszvilpe nežine 
kur.

- -•

VAIKUTIS INKALE SAU 
VINĮ IN GALVELE.

Kansas City, Kans. — Jackie 
Holt, 13 menesi® amžiaus, sė
dėdamas ant .’ugsztos kėdės 
staiga atsirem&ir pataikė in 
vini sienoje ki(ri jam pervere 
pakauszi, rod op . kad kas su 
plaktuku inkalj* jam in galva 
vini. Daktaras is'ztrauke vini 
ir sziadien vaikutis yra sveikas 
ir laksto po stuba rodos kad 
jam nieko neatsitiko.

PASNINKAUJA KAD JO PA- 
RAPIJONAI SUGRYŽTU 

PRIE BAŽNYCZIOS.
Palmerton, Pa. — Popas L. 

Kiriczkinoff, prabaszczius Ru- 
siszkos parapijos Szv. Jurgio, 
pradėjo 15-dienini pasninką 
kad iszmelsti Dievo kad jo pa- 
rapijonai sugryžtu prie parapi
jos kurie paliovė eiti in cerkve 
nuo kada jis pasiliko joje pra- 
baszczium, septyni menesei ad
gal. Turi jisai didele vilti kad 
per jo pasninką Dievas duos 
parapijonams Dvasia Szventa 
ir visi sugryž prie bažnyczios.

TRUMPOS ŽINUTES
Hazleton, Pa. — Jeansvilles 

kasyklos turėjo sustoti isz prie
žasties kilusio straiko kada 
supredentas praszalino sena 
darbininką be jokios priežas
ties.

Linden, N. J. — Dvylika di
deles gazolino tarikos kuriose 
kožnoje radosi po 600,000 galo
nu gazolino, eksplodavojo Se- 
redoje po piet. Prigulėjo jos 
prie City Service Oil Co.

Larchmont, N. Y. — Mare 
Imelda Coyle, 17 metu, Dievo
baiminga mergaite, kuri ketino 
pasilikti vienuole, likos suras
ta nužudyta ulyczaiteje. Mer
gina iszejo taji vakara eidama 
in bažnyczia ir nuo tos valan
dos dingo lyg suradimui jos la
vono.

—1 Geriausia ir puikiausia 
apsidaro senos knygos musu 
spaustuvėje. Prisiunskite sa
vo sena knyga, o apie tai per
sitikrinsite. • -

Isz Visu Szaliu
SLAPTINGA ŽUDINSTA 7 

YPATŲ.
Bagdad, Iraq.,— Angliszka pa- 
licije atidengė slapta žudins- 
,'ta septynių ypatų, kurie buvo 
nužudyti pei‘ nežinomas ypatas 
ant kelio vendanczio Moslem 
miesto Nejaf. Pirmiausia likos 
surastas automobilius, kuria
me gulėjo du nuszauti vyrai. 
Szviežiai iszkastam kape, su
rasti penki lavonai: sena mo
tere, jos duktė, 15 metu mer
gaite ir du vaikai. Palicije 
jeszko žadintojų ir mano, kad 
tai darbas Arabu.

PASLĖPĖ VISA SAVO TUR
TĄ KANAPOJE; DINGO.
BydgOszcz, Lenk.,— Kas at

sitiko su paslėptais pinigais ka
napoje, arti 430 zlotu, baisiai 
susirūpino szeimyna Pavlo- 
vicziu. Pati Pavloviczio su- 
czqdinus 430 zlotu, paslėpė vi- 
durije kanapas. Kada iszva- 
žiavo pas savo tėvus, vyras da
vė kanapa pertaisyti. Pinigai 
dingo. Žmogus kuris pertaise 
kanapa, sako kad pinigu jame 
neužtiko, gal jo gizelis prisisa
vino pinigus, • 'bet jisai užgin- 
czino kad nerado pinigus. Abu
du likos patraukti in suda.

NERIKAS PAGAUTAS PER 
MARINI VILKA.

Singapore, Indija.,— Nori
kas Minggu, kuris panerdavo 
in mares, kada isz laivo kaš 
mete pinigą in vandeni, panėrė 
paskutini karta. Kada atplau
kė Amerikoniszkas laivas, pa- 
sažierei žinojo apie narszuma 
neriko, ir kada vienas isz pasa- 
žieriu imnete pusdoleri in van
deni, nerikas pasinėrė, bet ta
me paežiam laike greitai pri
plaukė mariu vilkas [sharkas] 
kiti draugai leidosi jam in pa- 
gialba bet Minggu buvo kone 
pusiau perkanstas per marini 
vilką ir mire in kėlės miliutas 
vėliaus. j •

ffm. U. and Uetor L. Bocikowski, Publisher* 
F. if. Boc«kow«41, Biller. 50 METAS

22 ŽMONES SUDEGE 4 LEKIOTOJAI
ANT SMERT UŽMUSZTI

DEGANCZIOSE GIRRIOSE 
KANADOJ.

| Fort Frances, Ontario. — La
iveliai dvieju moterių ir ju de
vynių vaiku likos surasti 
Dance aplinkinėje kurie nespė
jo pabėgti nuo girrines ugnies. 
Buvo tai paezios Noah ir Bill 
Labelle, farmeriu, kurie tame 
laike nesirado namie nes su ki
tais žmonimis gesino ugni.

Ugnis dege ant 50 myliu ap
linkui ir sunaikino tukstan
czius medžiu. Daugelis farme- 
liu namu iszdege bet kiek tai 
la nesuskaityta nes toji aplin
kine yra atitolinta nuo kitu 
žmonių. Lavonai motinu radosi 
ant savo vaiku, matyt kad gei
de su savo kūnais apsaugoti 
vaikus nuo nelaimes. Moteres 
iszbego isz namu kada liepsna 
apsiaubė ju gyvenimus ir turė
jo apalpt nuo durnu. Vienuoli
ka žmonių sudege kitose sza- 
iyse kuriuos liepsna apėmė.

UBAGAUJE KAD SURINK
TI PASOGA DEL 

DUKTERIU.
London, Anglija.,— Palicija 

czionais aresztavojo koki tai 
Alfuga Sheimel, už ubagavima 
kuris turėjo maža kroma skle- 
pukije, bet jam neužsimokejo 
kupezysta, todėl pradėjo uba
gauti. Kada ji palicija perkra
tė ant palicijos stoties, rado 
pats ji keliolika szimtu doleriu. 
Kada likos užklausta jo del 
ko ubagauja senukas atsa
ke kad renka pasoga del sa
vo dukrelių, nes kitaip be pa- 
sogo niekas neims. Ubaga už
dare kalėjime.

EROPLANU NELAIMĖJE.

London, Anglija. — Keturi 
eroplanu lekiotojai likos už-, 
muszti kada du bombinėi ėro- 
planai susidūrė ore artimoje 
Powhill, Vestfalijoj. Kitas le- 
kiotojas inkrito in mares bet 
likos iszgialbetas.

PAUKSZCZIAI ATIDAVĖ 
JAM PASKUTINI ATSI

SVEIKINIMĄ.
Sydney, Australija. — Laike 

gailės pamaldų už mirusi ka-> 
pitoną, John J. Johnson, kuris 
už savo gyvasties buvo geru 
draugu visokiu paukszcziu, 
juos augino ir maitino, kada 
kunigas kalbėjo pamokslą apie 
velionio gyvenimą, deszimts 
balandėliu inleke per langa, 
aplėkė tris sykius aplinkui 
graba ir iszleke laukan. Žmo
nes kurie taji atsitikima mate, 
labai tuom persieme ir da tokio 
regėjimo niekad nebuvo mate. 
Velionis po pamaldų likos su
degintas krematorijoje.

NELAIME ANT 
GELEŽINKELIO

14 ŽMONIŲ IUŽMUSZTA.

Helsingfors, Finlandija., — 
Keturiolika žmonių likos už- 
muszta ir daug sužeista, kada 
greitasis pasažierinis trūkis 
susidūrė su tavoriniu artimoje 
stoties Imątra Fals. Po tam 
vagonai užsidegė ir sunku bu
vo iszimti užmusztu ir sužeistu 
pasažieriu.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
DUKTERES, INDEJO IN 

MAISZUS IR INMETE 
IN UPE.

Prahovo, Rumunija.,— Man- 
gala Kagul, prisipažino palici- 
jei, buk jisai nužudė dvi mer
gaites, kuriu lavonus surado 
czionaitineje upeje pareita san- 
vaite. Buvo tai jojo locnos 
dukreles, 8 ir 10 metu amžiaus. 
Tėvas prisipažino, buk jam nu
bodo maityti ir dažiureti duk
reles, todėl jias nužudė su plak
tuku perskeldamas abiem gal
vas po tam indejo in maiszus 
ir inmete iii upe. Gimines da- 
girde apie suradimą lavonus 
mergaieziu, nuėjo ju pažiūrė
ti, pažino ir apie tai pranesze 
palicijai. Li'kos aresztavotas 
iszgama tėvas. ;

KINCZIKAI UŽMUSZE 
APIE 20,000 JAPONU; TIK 

200 ISZSIGIALBEJO.
Nankow, Kinai.,— Kiniszkas 

generolas Chiang Kai-Sheik, 
ana diena iszdave savo raiporta 
buk dvi brigados Japoniszku 
kareiviu susidedanezios isz 20 
tukstaneziu kareiviu likos isz- 
skerstais per tris dienas mu- 
sziu apylinkėje Tejano, 130 
myliu nuo Hankow. Isz to viso 
skaitliaus tik 200 spėjo iszsi- 
gialbeti. Japonai geidže užim
ti Peiping-Hankow geležinkeli 
da nuo Rugsėjo menesio, bet 
tame neturi pasekmes ir guldo 
gyvasezius nereikalingai, nes 
Kinai Staczei užsispyrė, juos 
nepraleisti. Japonai jau keli 
menesei adgal neturi jokio gi
liuko musziuose ir pražudė 
daugeli kareiviu. Kinczikai 
alplaikineje paszialpa nuo sve- 
timtaueziu.

----------------- > j

ISZARE 1750 ZLOTU; SAKO 
KAD TAI STEBUKLAS.
Varszava, Lenk.,— Keli me

nesei adgal, kas 'tokis insigavo 
in vietine pieninyczia ir pavo
gė isz jos 1750 zlotu. Visoki ty
rinėjimai nesuseke vagiu. Pra
eita sanvaite, palicija aplaike 
žine, kad ūkininkas Jurgis He- 
hol isz Sadžiavos, staigai isz 
kur tai aplaike gana didele su
ma pinigu. Palicije nusidavė 
pas ji daryti tirinejima ir rado- 
pas ji keliolika 20 auksiniu 
banknotu, kokius pavogta isz 
pieninyczios. Bet, isztyrineta 
kad ūkininkas tuju pinigu ne
pavogė, bet iszare ant savo 
lauko Jauke vasaros. Ūki
ninkas aiszkino, kad tai buvo 
stebuklas, nes taine laike turė
jo didele skola ant savo ukes ir 
Dievas jam tuos pinigus nu
siuntė, kad galėtu iszmoketi 
savo luke. Bot palicije kitaip 
apie tai mano ir ūkininką už 
dare kalėjime lyg tolimesniam, 
tirinejimui.



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Ana diena atėmė sau gyvastį 

jauna motere su trimi vaikais 
isz Nevados. Toji motere buvo 
paniekinta, apleista per savo 
vyra, persekiota per uoszvia, 
sesere savo vyro, todėl nubodo 
vargszei tokis gyvenimas o 
norints nekarta melde savo vy
ro kad su ja susitaikintu bet

nai asztuonis centus.
Dabar matote jaunikaicziai 

kad merginos szirdis yra bran
gesne ne kaip laužymas joms 
szonkaulius!

Žmones rugoja kad jau se-i 
natve juos užszoko bet ar žmo
nes žino kas tai yra senatve?..

Gal sakys kad tai žili plau
kai, raukszles ant veido ir kiti 
’ iriepuolei...

Da to per mažai!
Senatve yra tai prityrimas 

kuris mokina žinoti jogei

Turėjo Atsisakyt Nuo ŽENTAS
Dinsto

tieji su paniekinimu atkreipė įarsztyje tavo troszkimai tuoj
peczius ant jos, norints prie to 
nebuvo mažiausios priežasties 
tiktai 'tas kad sūnelis neiszrin- 
ko paezios pagal norą uoszves. 
Szirdis uoszves buvo kieta 
kaip uola. Neprigtaude ji mar- 
ęzios kaip reikia todėl 'jauna 
motere matydama neapykanta 
uoszves — paszvente savo gy
venimą drauge su vaikais.

Parejas vyras namo isz dar
bo taji vakara, rado paezia ir 
tris vaikus užltroszkusius nuo 
gazo o prie szlebes savo paezios 
rado laiszkeli ant kurio buvo 
paraszyta: “apleidžiu szi svie
tą kad apsaugoti savo vyra nuo 
persiskyrimo. ’ ’

Keturios gyvastys ant syk ir 
keno tame kalte? —» nejausli 
szeimyna kuri per savo neapy
kanta insįtume jauna motere 
prie užbaigimo gyvasties su 
vaikais.

Ir tai katalkiszka szeimyna 
kuri neatsiminė ant mokslo 
Kristaus o vyras kerszino per
siskirt nuo paezios.

Turime panasziu szeimynu 
tarp Lietuviu kurie daro viso- 
kes kliūtis tarp jaunu porelių 
kurios yra priverstos persi
skirti in kelis metus po apsive- 
dimui.

Praeita Nedelia likos sutver
ta Lietuviszka Tautiszka Ka- 
talikiszka parapija Shenan
doah, Pa., (Lietuviu stąlycze), 
prie kurios prisirasze apie 250 
parapijonu. Pirmas Miszias 
laike kunigas Juozas Brazis, 
isz Lawrence, Mass., kuri pa
ženklino vyskupas Hodur isz 
Scranton, Pa., kad važinėtu po 
Lietuviszkas kolionijas ir tver
tu tokias parapijas.

■ Miszios buvo laikomos Lie- 
tuviszkoje kalboje, Lenkiszko- 
je Neprigulmingoje Bažnyczio- 
je. Pamokslą pasakė kunigas 
Mikolas Valadka. Po misziu 
buvo laikomas susirinkimas 
ant kurio nutarta kad laikyti 
pamaldas kas Nedelia 9-ta va
landa ryte.

Sziuom laiku tokios Lietu- 
viszkos parapijos randasi 
Scranton, Pittsburgh, Wilkes- 
Barre, Philadelphia, Chicago, 
Lawrence, Mass, ir Westfield, 
Ill. Kunigas Brazis tuo laik ap
sigyvens pas Lenkiszka kunigą 
Svointek ant 304 W. Lloyd uly- 
ezios, Shenandoah, Pa.

iszdils kad daugumas karsztu- 
ju tavo žodžiu perskambes ore, 
nepagimde ne vieno gero dar
belio. Kad nerami tavo szirdis 
tuoj nurims krutinėję nuste
binta rupeseziu del skanaus 
duonos kąsnio... rupeseziu, 
kurie tvers taip ilgai, kaip tavo 
gyvenimas... ir ves tavo szal- 
ta bet sotu lavona ilgais... il
gais. .. per daug ilgais tau ir 
kitiems... pilkaiseis žemes ta
kais.

Senatve!.. Tai žinojimas 
kad puikiosios žvaigždes pa
traukusios dažna tamsia nakti 
nerimstanezios tavo mintis sa
vo, slaptais takais... kad tos 
žvaigždes taip pat ramiai žiū
rės in tavo szalta, lentomis už
kalta lavona... in tavo kapa, 
visu užmirszta... Kaip juos 
ramei lydėjo jaunu dienu sap
nus, kaip insiklausydavo in ta
vo szirdies audras...

O! Senatve... tai yra žino
jimas kad tos lelijos, kurios 
sziadien baltas savo galveles 
taip augsžtai kelia in dangų... 
rytoj nuvys ir ju vietoje pražy
dės kitos... ir visos ju grožy
bes virs dulkėmis ir tais dulkes 
mindžios kojomis ir grožybes 
jau ne bus... ir dulkes vejas 
iszneszios.

O!,Senatvę.. ,_tai szaltis ku
ris szaldydamas tavo jaus
mus ... atitraukia tave nuo 
žmonių, gesina tavyje intikeji- 
ma in juos. Kaip rudens spei
gas, suszaldo ji tavo dvasios 
žiedus ir lenkia tavo jausmus ir 
mintis in szalta, nežinoma toli, 
isz kur in tave grumete grumi 
baisus 'klausymas. Kodėl?.. 
Kam?..

Alfredas Duff Cooper, pir
mutinis Angliszkas lordas, ku
ris atsisakė nuo dinsto isz 
Chamberlaino kabineto nes tu
rėjo su juom nesupratimą apie 
Europos karini ergeli už Cze- 
ko-Slovakija.

loke in padanges ir perbuvo 
ore per tris valandas, nulėkda
mas net deszimts myliu.

Žmogaus protas negali ap
maustyti kas rytoj bus iszrasta 
ir kur mes galime atsirasti už 
kokios 25 metu. Nebutu stebė
tina kad lėksime ant menulio 
arba kitokios planietos.

Ka ežia žmogau daryti kad 
tave beda ne graužtu? Kas kart 
susiorganizavusis darbas nega
lėdamas inveikti darbininku 
ergeliu su darbdaveis, panau
doja paskutini ginklą —strai- 
ka. Bet nevisados tas iszeina 
ant gero darbininkams. Pražu
do jie brangu laika, (o Ameri
koj tai “time is money”) ir 
viskas užsibaigė nęgiliuku. No- 
rints darbinnkui ir pripažintu 
teisingysta bet vienatiniu jo 
džiaugsmu bus, kaip priežodis 
sako: “Prižadėjimai tai cacy- 
te o kvailam tai džiaugsmas.” 
Taip visados iszeina kovojimas 
tarp darbdaviu ir darbininku.

Vyrucziąi, pigiau yra sulau
žyt mergom szonkaulius ne 
Kaip ju szirdeles, kaip jums 
apie tai iszaiszkinsiu.

Tūlas jaunikaitis isz Filadel
fijos sulaužė szirdele savo my
limai kuri kaišei ant to nukęn- 
te. Mergina ji apskundė už -tai 
ant deszimts tukstaneziu dole
riu už “sulaužyma” jos .szir
dies (nedalaikyma prižadėjimo 
apsipąęziuot su ja).

Antras vyrukas taip pamy
lėjo savo mylima kad sulaužė, 
jai szonkauli. Mergina ji ap
skundė ir spyrėsi kad sūdąs už 
tai rustai ji nubaustu. Matyt 
kad slidžia buvo iszmintingas 
žmogus ir nubaudė jauniki 'kad 
užmokėtu nuskriaustai mergi-

Kad mes galėtumėm gyventi 
lyg 2,000 metu, arba nors tame 
laike galėtumėm prisikelt isz 
grabo ir pamatyt kokios tada 
butu permainos ant svieto, tai 
staeziai galime pasakyti, kad 
tojo svieto nepažintumėm. Pa- 
nasziai jo nepažintu jeigu mu
su diedukai prisikeltu sziadien. 
Ko-gi jau sziadien ant svieto 
nesiranda? Kokius tai daigtus 
nuo szimto metu svietas neisz- 
rado?..

Dyvai ir stebuklai!
Garvežimai—t rūkei jau ma

žai mus apeina, telefonu jau se
nei paliovem stebėtis, taipgi ir 
automobilei mažai mus stebina 
o kitais iszradimais, nuo szim
to metu, jau apsipratom — bet 
da ant to ne galas.

Eikime, irkimes pirmyn, 
I nuolatos esame liudintojais 
nauju.iszradimu, jau ir iszradi- 
mas in laika paskutiniu dvide- 
szimts metu—eroplanas, apsi
pratom ir su juom ir ne taip 
jis mus užimą 'kaip isz pradžių. 
Po tam hedratinis telegrafas ir 
ant galo naujas “stebuklas” 
bedratinis telefonas — radio, 
jau beveik iszgaravo isz gal
vos. O viskas da yra pagerina
ma ir geriau iszmislinta.

Dabar apie naujus dyvus 
skaitome buk žmogus lakstys 
ore kąip pauksztis, be pagial- 
bos maszinos ir motoro. Vokie
tijoj kokis tai mekąnikas isz-

Kaip tai laikai mainosi sziuo- 
se progresyviszkuose laikuose!

Dvideszimts-penkis metus 
adgal kada mergina ar motere 
nuėjo nusitraukt fotografija 
tai atsisėdo ant kėdės manda- 
gei, nutraukė szlebe žemyn kad 
kojų nebutu matyt, pataisė 
plaukus ir su blaivu veidu lau
ke nutraukimo paveikslo.

O sziadien? Dukreles tuju 
motinu, kada eina trauktis pa
veikslą, be jokios sarmatos už
deda koja ant kojos, kad ma
tyt treczia laipsni jos kūno. 
Ateityje isz tokio paveikslo pa
ezios sarmatysis ir net paraus 
kada jos vaikai prisižiurines 
ant savo motinos paveikslo.

Kitados musu tėvukai kū
rendavo tik viena kambarį lai
ke žiemos. Po vakarienei užda
rydavo kuknia ir visi apsėsda
vo pecziu viduriniam kamba
ryje. Miegkambarei buvo taip 
szalti kad juose vanduo suszal- 
davo stikle. Bet visi buvo už- 
ganadinti ir sveiki.

O sziadien? Sziadien tebyre 
gentkarte neyra užganadinta 
jeigu kožnam kambaryje nesi
randa “sztimas” ant kurio ga
lėtu iszvirt kiauszini. Todėl 
sziadien žmones serga viso
kioms ligoms ir bijo mažiausio 
szalczio. Kitados žmones buvo 
sveikesni, apsukresni ir ilgiau 
gyveno ant svieto.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

del

---- r*----
Pabaigoje Vasario menesio, 

sena ir surukusi Magde džiau
gėsi savo žentu. Žentas viduti- sena ragan.a; tū ,kaip 
niszkai ramaus budo ir pni-L i- ui emu 'u ei i • 
kaus sudėjimo vyras, mylintis r 
skaityt knygas, laikraszczius^ 
ir taip pirmeiviszkus susirinki
mus lankyt ir juose dalyvaut.

Magde, jo uoszve, atkakli ti- 
kejimiszku insitikinimu mote- 
liszke; jai viskas negerai; jai 
viskas namuose netinkama ir 
nemalonu esą. Ji visuomet pek
la namuose sukeldavo.

Ona jos duktė, lėta mergaite, ( 
visuose susidurimuose nusi
lenkdavo ir tankiausia laiky
davo motinos puse. Tankiai 
motina ja imndkydavo kad isz ( 
savo vyro reikalautu idant tas 
neskaitytu laikrąszcziu, 'knygų 
•ir in susii'inkimus niekad neei
tu. Tankiai ji pamącziusi skai
tant žentą ląikrąszczius, ar 
knygas, spirdavo dukteri idant 
ta reikalautu, kad jos vyras ne
skaitytu. Toji tankiai motinos 
paklausydavo ir savo “cziau- 
žiura” ant skaitymo uždėdavo. 
Tuomet ■kildavo gana didi bar
niai ir net musztynes. Bet isz 
syk dar slėpdavosi nuo sveti
mųjų žmonių, kad tie neiszgir- 
stu ir nepradėtų juoktis isz se
nos Magdės kuri pirma gyre o 
paskui in žemes keike ir pyk- 
czio durnus ant žento pute; to
ji iszsyk bandė iszvengt. Bet 
negalėjo — burbulas plyszo ir 
isz gerojo žento, pasidarė ar- 
sziausis velnias. Pasidarė to
dėl kad visuomet turėdamas 
liuoso laiko, skaitė ir in susi
rinkimus ėjo kuomet tas, lyg 
peiliu uoszve pjovė.

' Laikas slinko o lermai su 
barniais pas Aiagdę nesimaži-

, no bet vis ėj^Iidyn ir didyn. 
Nors iszkarto ir buvo iszveng- 
ta, idant paszaliniai nesužino
tu, bet toliau visi apie barnius 
ir nesutikimus žinojo. Tankiai 
paszaliniai dar daugiau in de- 
ganezia ugni alyvos inpildavo.

Kurie buvo tamsus žmones 
Magdalenai pritardavo ir liep
davo kad ant nieko neatsi
žvelgtu bet žentą persekiotu 
nuo bedieyiszkos spaudos ir 
verstu in tikėjimą. Tos visos 
pagundos svetimųjų, diena isz 
dienos dare suirute namuose.

Karta žentas, perestas ne
kantrybes, nuėjo smuklen ir 
tiek prisitraukė jog vos ant ko
jų stovėjo. įsvyruodamas lyg 
perszautas žvėris gryžo in na
mus. Eidamas, vis kažinka po 
nosia sau kalbėjo: “Pareisiu, 
grinezion ir ims man gadzinkas 
giedot, nekęsiu; ne. Trauksiu 
spraudau! Kas man papuls ran
kon, tai bus ju galvon. ’ ’

Žentas krapaliodamas 
keikdamas ėjo in namus. Pare
jas duris prasidarė ir lyg isz re- 
czio, isz uoszves keiksmas pa
biro.

— Tu bjaurybe, pasileidėli, 
tu springsti, ryji, o.namu ne- 
žuri; tu visur; tu vakarais lyg 
velnias .po susirinkimus, tu vi
sur!. .

— Sakau, motin, tylėk!
— Tu! Tu!. .
— Motin, bus blogai...
— Ne syki sakiau savo duk

relei ta bjaurybe, netikėli pa
mest, ‘bet vis neklauso... Bet 
dabar matai, koks pasidarė ta
vo gerasis bedievis. O seniai sa
kiau: žmogus kuris neina in 
bažnyczia, nemyli Dieva, ne
kalba poteriu, yra niekam neti
kės ir kad.su tokiu gyvent ne
reikia. Asz tau sakiau seniai ji kioja, kremta — 
pamest, bet tu vis neklausiai, siseme, turi but vienaip ar ki

Pirma Vietadabar žinokis. Pirma neejo inj 
bąžnyczia, skaitė ir skaitė tas Į 
prakeiktas knygas, laikrasz- 
czius o dabar pradėjo gert — 
tai po gyvenimui...

— Sakau, tylėk!.. Tylėk, tu 
gyvate

. — pirsztu rodyda
mas ėjo artyn uoszves. — Tu 
man gyvenimą suedei... tu!. ■

— Va Jėzau!.. Baltrau, Bal
trau, — szauke jo pati in ran
kove jam insikabinusi. — Kaip 
tu Dieva pažysti, nekiszk.in ta 
boba nagus. Susimildamas, 
Baltrau, oi! Baltrau...

Žentas sugniaužęs abidvi 
kumszczias vis dantimis griež
damas ėjo artyn uoszves. Toji 
nubalus, nusiminus slinko in 
kampa prie sienos. Baltrui be- 
sigrumojant: bar-bar-bar in 
duris. Baltrus atszoko atgal 
lyg nusigandęs ir žiuri kas ežia 
ineina per duris.

— Sveikas gyvas žente! — 
suriko Marozas per duris ine- 
jas. — Kas ežia tokio, kad jus 
skandala keliate?

— Sveikas uoszvi — vos ne
parvirto Baltrus. — Noriu su
rast sau gala ar padaryt kitam 
kuris mano gyvenimą ardo.

Marozui inejus, visas skan
dalas 'apsiramino ir tuomet 
jam vieni ir kiti pasakojo esa
mus nuotikius ir del ko esama 
tarp ju nesutikimas. Senoji 
Magde skunde žentą kad tas 
neejas ne iszpažinties, ne iu 
bažnyczia bet skaitės knygas, 
laikraszczius ir jos neklausus, 
todėl ji ji taip pietavusi ir ver
tus savo dukteri to reikalaut, o 
jeigu ne, pamest ta bedievi.

Marozas iszklause savo 
nos drauges Magdalenos 
puolimus ant žento, pakraipė 
usus, pasikasęs pakauszi ir nu- 
siszy.psojas tarė.

— Kam tau senai rūpintis 
apie kitu griekus, tegul jis ne
eina bažnyczion, tegul jis ne
kalba poteriu, bile taip sau ge
ras žentas. Tau duona duoda ir 
buk sau rami, nepykdink tu 
juos.

— Tai ne asz...
— Kodėl ne tu? Czia Ameri

ka o ne Lietuva. Lietuvoj, tai 
ja...(

— Su bedieviu mano dukrele 
negyvens, ne... Dabar bjaury
be pradėjo gert... gana... 
Kur neeina in bažnyczia, asz 
tuose namuose negaliu gyvent! 
— treptelejo koja ir iszbego isz 
namu.

Iszbegus uoszvei isz namu, 
senis Marozas galva kraipyda
mas pradėjo:

Iszbegus uoszvei isz namu, 
senis Marozas galva kraipyda
mas pradėjo:

— Na-gi sakyk žente, kur 
taip nusilesiai?

— Karcziamoj.
— Bet rodosi, tu negeri?
— Kantrybes jau netekau.
— Tai del kantrybes ėjai 

gert ?
— Taip, uoszvi...
— Matai, tu isz manės juok- 

davaisi, kad Katalikai geria o 
dabar žiūrėk ir socialistas gir
tas lyg sziauczius...

Baltrui pradėjo per veidus 
aszaros riedet ir pasikėlęs nuo 
kėdės, galva susiėmė abiem 
rankom ir smarkiai vaikszczio- 
damas po asla dūsavo ir pa
lengva sau vienas kalbėjo: 
“Suede mano gyvenimą... no
rėjo isz manes iszpleszt siela. 
Kas dabar turi isz manės lik
tis: valkata, niekam netinkan
tis žmogus, ar persiskirt su mo- 
teria ir liktis vėl vienas lyg 
pirsztas? Kitaip mane perse- 

kantrybe isz-

UNSC
Laimėjo pirma vieta už visus kitus 

gazolinus per isztirinejima tarpe 
24,744 nauju automabiliu 
savininku 140 miestuose

Tie automobilistai pripažino Blue Sunoco Gazoliną pir
moje vietoje 57.5% daugiaus balsais už kita auksztos ru- 
szies gazoliną.... balsuotojai davė 95% balsu daugiaus ne
gu kiti du gazolinai. Beabejones tie faktai privalo jus 
patikrint kad High Geared Blue Sunoco gazolinas yra 
tinkamiauses del jusu automobiliaus..., ir, prisiartinanti 
szalcziai yra jusu prideryste nepamirszti kad tie automo
bilistai pripažino Blue Sunoco gazoliną kaipo

Specialiszkai Pataromas 
del jo

GREITO VEIKIMO

se- 
už-

taip!’ ’
Marozas sėdėdamas ir girdė

damas kas ežia darosi, niekam linksmumo; ju namai pasidarė 
nieko nesakęs per duris ir isz- 
bruszkino lauk.

Baltrus užsikniaubė ant sta
lo ir ilgai, ilgai verkdamas dū
savo. Moteris priėjus ji glosti
nėjo ir sake daugiau motinos 
neklausys ir jo už skaitymą ne
persekios. Bet jis jos balso ne
jauto, vien paskendęs svajonė
se ir nuliūdime buvo jam gai
la skirtis su savo motere; jis to 
labai bijojo % jis bijojo todėl 
kad svietas nesijuoktu ir nesa
kytu: “Anava, anava, — cicili- 
kas paezia pamėtė!” Nors gy
venimas pilnas kartybių ir ne
malonumu buvo, bet Baltrus 
sau davė žodi viską perkąst ir 
isz poros nesiskirt.

Kniubodamas ant stalo mas
te dide klaida padaręs, kam 
ėjas smuklen prisitrauki ir 
paskui namieje atkerszyt už jo 
ėdimą. Maustė sau: dabar visi 
davatkinai dar daugiau jo 
uoszve pjudys priesz ji, saky
dami, “bedievis, girtuoklis, 
niekszas ir t.t. ’ ’

Baltrus mintedamas priėjo 
prie iszvados kad nepakanka 
paežiam lakraszczius skaityt 
bet reikia surast būda ir savo 
moteri pritrauki prie skaity
mo.

Tas dabar buvo labai sunkus 
ir iszsyk atrodo Baltrui negali
mas. Bet bandymas davė pa
sekmes... Suradęs Baltrus 
laikrasztyje lengvu skaitymu, 
apysakaieziu, vaizdeliu, inkal- 
binejo savo moteri skaityt. Isz 
sykio buvo labai labai sunku 
bet laikui bėgant, lengvai gy
venimo vaizdais inprato ji in 
skaitymą. Ir toliau ji godžiai 
skaitė.

Vaizdeliai, apysakaites, eme 
jai labai patikt. Vis kuo tolyn, 
tuo labyn Baltriene skaito tuos 
vaizdus su pamėgimu. Ji juose 
rado atvaizdinant priesz savo 
akis visa ta skurcĮo ociana, ku
rio pirmiau nemate; ji tuose 
vaizduose surado kunigu be- 
stinguma; ji juose surado kapi
talo neprisotinimo gobszuma; 
priesz atkiš lyg isz nežinių isz- 
lindo visas neteisingumas pa
saulio! Ji tuomet tik suprato 
del ko jos vyras inknibes .per 
vakarus in knygas.

Pažengus Baltruvienei in 
prieszaki, Baltrus pilnas buvo

santaikos rumu. Paežiai uosz- 
viai nebuvo progos sukelt vai
dus tarpe žento ir dukters; ji ir 
ramesne pasidarė. Tankiai dūk* 
te savo žinojimu ir puoszniais 
gyvenimo vaizdais sugraudin
davo Magdės szirdi iki a-szaru. 
Toji sene, kuri pirmiau spjau
dė ugni ant laisvo žmogaus, da
bar lyg ge'dydamasi, nedrąsiai 
kalbėdavo ir pati nurodydavo 
savo senas klaidas.

Baltrus dasiekes savo tikslą 
nebuvo pilnai patenkintas; jam 
vis rūpėjo intraukt savo mote
ri ir in organizacijas; jis matė 
jos didi žingsni prie apszvie- 
tos; jis turėjo savo smegenyse, 
kad isz jos gali but ir gera vei
kėja; jis tai bandė siekt leng
vai. Pirmiausia vedesi ja iu 
prakalbas. Toliau prikalbino 
pasidarbuot parengimuose ir 
nepasijuto kaip jo moteris pa
sidarė vidutiniszka veikėja, 
kas darė labai linksmu Baltru.

Visi paszaliniai, kurie buvo 
pasiryžę sukurt ugni tarpe žen
to, uoszves ir dukters, nuėjo 
vėjais.

Sena būdama Magde ir su
grėbus kur kokia knygpalaike, 
ar laikrasžiti, nesze in namus ir 
ragino žentą, ar dukteri, skai
tyt. Tie įkaite ir placziau isz- 
gulde skaitymo turini senai 
Magdei. Magde džiaugėsi žen
tu o žentas uoszve ir savo mo
tere, kad gyvenimas per ap- 
szvieta milžiniszkai pagerėjo 
ir pasidarė tikru to žodžio pra
smėj, gyvenimu. Vadinasi, ne- 
visuomet ir žentuose yra blo
gai, tik reikia proto ir apszvie- 
tos!

C. F. RĖKLAITIS
Mahatnojaus Isxtikimiausis Graboriu* 

t: Gabiausia* Balcamu stoja* 11 
!■ Geriausia Ambulance — 

patarnavimas a s i o j 
apelinkeje. Bile ko- ML 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
lisz'au ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- IĮ 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. IĮ

Turiu pagialbininka IĮ 
moterems. Prieinamo! Jj. 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY C1TY;516 W. Spruce 9*.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Streep 
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Iszdavingas Plaktukas1 A,si“™o^ptins<>s

asz isztircziau

Asz panorėjau pamatyti ta 
vieta ant upes kranto kur tas 
atsitiko. Kada policistas mane 
ten nuvede, pas mane dingo 
paskutinis szeszęlis manymo, 
kad ežia buvo ne saužudyste. 
Apraszymas vietos protokole 
ir parodymai mano sankeleivio' 
taip sutiko kad ta viską sudė
jus aiszkiai buvo matyti kad 
ežia buvo saužudyste.

Bevažiuodamas in Albany 
asz jau mažiau maseziau apie 
pasimatyma su draugu velio
nio Melvillo — mane daugiau 
trauke in Kenstoniszkaja gat
ve; vienok pripratęs prie savo 
metodos, asz nepavelijau sau 
peržengti pirmiau padaryta 
programa.

Vilfred Ballentain buvo na
mie. Gavės mano kortele tuo
jaus atidarė savo kambario du
ris. Gražaus sudėjimo, balt
plaukis vaikinas, apie trisde- 
szimties metu, su gražiu, biski 
iszblyszkusiu veidu, rodanėziu 
apie persivalgymą gyvenimu, 
priėmė mane gana mandagiai. 
Kada asz pradėjau kalbėti apie 
netikėta mirti jo draugo, jo 
balse pasigirdo permaina isz 
szalto pasikalbėjimo in nuliū
dima. Kada asz priminiau apie 
tai, kad jenerolas Melvill pra- 
sze manes kad
netikėta Leslio mirti, — Bal
lentaino veidas pasidarė tam
sesnis, isz akiu pasirodė asza- 
ros ir jis tokiam nubudime lau
že rankas, atmindamas karsz- 
tuose iszsireiszkimuose savo 
draugavimasi su velioniu.

Nors didele buvo mano pa- 
guodone priesz iszliejima jau
no žmogaus nuliūdimo, viehok 
mano atėjimo priežastis pri
vertė mane temyti in poną Bal
lentaina. Asz pasiskubinau už
duoti jam pora klausymu kas
link paskutinio vakaro, pra
leisto drauge su Lesliu. Jis at
sakinėjo pamaži, be susimai; 
szymo. J o atsakymai pilnai su
tiko su duotais teisme. Jis pa
pasakojo kaip juodu buvo te
atre, kaip vakarieniavo abudu 
lestaurane, kaip persiskyrė 
prie Charing-Krosskos stoties, 
ir viskas tas, nežiūrint ant ne
kuriu man nežinomu smulkme
nų, ne ant laszebo nenukrypo 
nuo žinomos jau man istorijos. 
Pabaigęs, jis iszreiszke norą, 
kiek pavelys iszgales padėti 
man ir toliaus jeszkojime, ir 
apreiszke, pirma negu asz spė
jau padekavoti, kad jeigu bu
tu jo draugo mirtis buvus isz 
geros valios, jis su noru duotu 
man paaiszkinimus apie jo pa
sivedima. Vienok pasielgimuo
se draugo jis nepatemijas nie
ko keisto, navatno ir net atvi
rose kalbose Leslis ne žodžiu, 
ne iszsitarimu neprasitarė apie 
baisu norą užbaigti savo gyve
nimą. Dvi valandas priesz tai 
kaip Leslio Melvillo lavoną at
rado ant Temzos kranto, jis, 
Ballentainas, mate ji visai 
sveika, nesujudintoje dvasioje.

Iszklauses viską ta, asz be 
mažiausios permainos, tyczia 
priimdamas szalta būda kal
bos, uždaviau savo sankalbeto- 
jui daugiausiai mane užimanti 
klausymą:

— Ar negaletumete man pa- 
aiszkinti, su kokiu tikslu ponas 
Melvill ta vakara buvo Kens
toniszkoje gatvėje?

Jeigu Ballentainas norėjo 
mane apgauti, tai reikia tarti 
teisybe, jis buvo specialistas

noma sznipu metodą, asž atsi
stojau taip, kad visa szviesa. 
nuo didelio plataus lango puo-j 
le ant Ballentaino veido; mano 
akys buvo insmeigtos in jo vei
dą. Vienok asz nepastebejau 
ant to gražaus veido ne ma-i 
žiausios permainos: neparau
do, ne antakiai nesukrutejo, 
nieko niekas neiszdave ji, kada 
jis pirma karta iszgirdo varda 
vietos, turėjusios, kaip asz tik
rai maseziau, ankszta susiriszi- 
ma su’Leslio likimu. Vienatinis 
ženklas, kuri, man rodos, asz 
pastebėjau, buvo mažas sudre- 
bejimas pirsztu jo kaireses ran
kos, glostanezios deszine, bet 
tas inspudis buvo toks staigus 
kad asz daug ant to nepaisiau.

— Kenstoniszkoje gatvėje?
— su nusistebėjimu atkartojo 
jis. — Kaip jis tenai pateko? 
Su manim jis tenai niekados 
nebuvo; ir asz nesuprantu, kas 
galėjo priversti atsilankyti to
je tolimoj gatvėj! Bet... kodėl 
jus klausiate apie ta?

— Velionio kiszeniuje rado 
papirosu dėžutė .su ženklu ta
bako krautuves, esanezios ant 
tos gatves. Suprantamas daly
kas, kad tas radimas dėžutės su 
papirosais nepriverezia mus 
manyti, kad ponas Melvill pir
ko papirosus vakare priesz sa
vo mirti.

— Asz ne karta negirdėjau 
kad Leslis paminėtu ta gatve,
— tarė Ballentainas, vis glos
tydamas viena ranka in kita:
— ir mano draugas neturėjo 
paproezio lankyti tokias vie
tas.

— Ne apsistosim daugiau 
ant to dalyko, — tariau asz, 
priduodamas tam visam maža 
verte: — papirosai galėjo pa
pulti jam nuo kokio kito pažys
tamo, nuo draugo arba da ki
tokiu budu.

Pabaigęs ta patemijima, asz
■ atsistojau nuo vietos, kadangi
■ kiekviena be reikalo praleista
■ valanda pas Ballentaina butu
■ ai’kvojimu laiko. Jis ar nenorė

jo ar negalėjo kalbėti, nors asz
s nesigiriu žinojimu žmonių, ta- 
i me laike asz negalėjau supras-
■ ti, kas su juo darėsi. Da priek
• tam asz -buvau persitikrinęs 
' kad jo nuliūdimas, delei drau-
• go nustojimo, buvo tikras, nors 
> rodytas biski per padidinanti 
- stiklą.

Ballentainas taipgi atsistojo 
ir tame pat laike, kada jis at
kartojo gailesti kaslink to, kad 
negali duoti ma*n jokio siūlo, 
vedanezio prie atidengimo tos 
paslapties, mano akys, pagal 
ilgametini pripratimą, nenorė
damos szliauže per visokius 
daigtus, dabinanezius kamba
ri. Gražiai apdabintas kamba
rys atsižymėjo moteries -skuo- 
niu. Ne taip kaip Leslio kam
barys name jo tėvo, Ballentai
no kambarys buvo papuosztas 
visokiais attributais (reikalin
gais daigtais) kaip pas Epikū
ro pasekėja. Tarpe visokiu 
smulkmenų mano atyda dau
giausiai pritraukė vienas daig
ias — mažas plaktukas juodo 
medžio, kukius daugiausiai tu
ri draugijų virszininkai, užlai
kymui tvarkos. Jis gulėjo ant 
stalo, nemandagiai numestas, 
lyg rodos jo -gaspadorius, su- 
gryžes nuo posėdžio, visai pa- 
mirszo apie savo virszininkys- 
tes ženklą. Nejaugi Ballentai
nas virszininkauja politiszkuo- 

; sc susirinkimuose? Tam butu

"I Kaip tik žodis buvo isztartas, su draugijos narys parodys
■ - puikus tarnas mandagiai atsi- noraužbaigti gyvybeužta, ku-

- j trauke nuo duriu ir inleido ma- J ’ —m-- cUy,..,.
ka pas mane, ka reikia, ir ilgai ne in vidų. Durys paskui mane pasinaudojo Vilfredas Ballen
nepasilieka krautuvėje. j užsidarė ir asz priverstas bu- tainas. Pereitus metus jis pa

Asz viską ta insitemijau ir vau toliau varyti pradėta dar-J dare sutarti per kuria jis užsi 
vėl iszejau ant szlapios nuo lie- ba, nežinodamas, kuomi gali

Prekeja papurtė galva.
— Ne, tarė ji: — asz ne vie- -------  -------

no pravardes nežinau. Jie per- trauke nuo duriu ir inleido ma- riam iszpuole. Tuo skyrių ir

tokiam dalyke. Pagal gerai ži-įlabai sunku intiketi; jo tusz-

ežias gyvenimas neprivedė ji 
ant tokios minties.

Sugryžes isz Albanijos asz 
turėjau eiti prie savo užsiėmi
mo, kur visoki reikalai už’truk- 
de mane ant taip ilgai, kad tik 
vakare asz galėjau iszpildyti
savo norą, važiuoti ant Kensto- taus gatves. '“Antradieniais ir pasibaigti tas viskas, 
niszkos gatves. Bjauri tai gat- penktadieniais 
ve, paskendusi tirsztame rude- “ežia galima matyti visus isz- 
niniame rūke, rodėsi labai ne- puikas lankanezius tabako 

jszvari. Brizdamas purvynu asz-krautuve”. Atsitikimas mane 
daejau prie tos vietos kur man atvedė in Kenstoniszkaja gai- 
rodos kad Lesli Melvill padare ve, kaip tyczia, penktadienije, 
paskutini pirkini. Kur-ne-kur pavakaryje; dėlto asz pasiry-i 
žibėdami elektriszki žiburėliai 
vede kare su tamsa ateinanezio 
vakaro, 
smarve visokiu raugalu, pro ’ 
mane praeidavo nužiūrėtos i 
ypatos ir asz jau ne viena kar- : 
ta užsidaviau sau klausymą: 
kas galėjo ji pritraukti in tas : 
pelkes, kur ant kiekvieno žing- i 
snio matai varguoliu gyveni- * 
ma? Viduryje iszveizda tabako 1 
krautuves patvirtino mano ma- ; 
nyma kad Leslis Melvill lanke : 
szita krautuve ne delei gerumo i 
prekes. Rakandai buvo isz ke- : 
lėtos kėdžių ir ilgo stalo, už i 
kurio sėdėjo pagyvenusi, labai 
iszsibaltinus moteris. Kada asz ; 
inejau tai ji svėrė tabaka vie- ' 
natiniui pirkėjui — vežėjui. 
Ant stalo buvo padėta pora de- 
žucziu su papirosais ir .didele 
stikline deže, kurioje buvo, 
kaip matyti, visa jos preke 
“ augszcziausios kainos” — 
pavidale visokiu variniu ir mi
singiniu dežucziu papirosams 
ir briežiukams. Be abejones, 
Melvill pirkdavo toje nepri- 
traukianezioje vietoje isznety- 
cziu, atlikęs ant Kenstoniszkos 
gatves kokius nors svarbius 
dalykus. -Sunku butu manyti 
jauname, augsztos kilmes vai
kine, pritraukimą prie tu-szcziu 
ir neszvariu gatvių kraszte 
miesto.

Kada vežėjas iszejo, asz isz- 
sirinkau pora cigaru ir pradė
jau kalbėti su prekeja. Rody
damas ant stiklines dėžės asz 
paklausiau jos, ar daug tarp 
jo-s pirkliu yra žinovu geros 
prekes. Mano laimei pasirodė 
kad asz dalytejau siūlą mie
liausios kalbos gerbiamosios 
prekejos.

— O, galite paklysti, jeigu 
manysite apie prastuma mano 
krautuves. Galiu tamista per
tikrinti, kad czion užeina dau
giau isz augsztos kilmes jaunu 
vaikinu, negu in kokia nors 
kita krautuve vidurmiestyje. 
Jau du metai, kaip vakarais 
pas mane durys nespėja užsi
daryti nuo jaunimo o vis augsz
tos kilmes; mes turėjome sutai
syti szita stikline deže, kad už
ganėdinti pirklius.

— Tai jau asz nesitikėjau! — 
nuduodamas nusistebėjau asz. 
— Tai reiszkia, kad jaunimas 
atsilanko ežia kiekviena die
na?

— Nekurie isz ju beveik kiek
viena diena, — atsake kalbi 
moteris: — bet geriausiai pre
kyba eina antradieniais ir 
penktadieniais: tada jaunu isz- 
puiku ežia labai -daug, kodėl, 
tai asz pati negaliu pasakyti, 
gal jie turi ežia koki kliuba ar
ba kitokius pasilinksminimus, 
bet tik kaip pradeda temti, o 
kaip kada ir vėliau, kada mes 
rengiamės uždaryti krautuve, 
augsztos kilmes jaunimas pra
deda rinktis ant musu bjaurios, 
tamsios gatves.

— Taip, taip, dabar atsime
nu, — tariau asz: — vienas ma
no jaunas draugas, pravarde 
Melvill, neretai atsilankydavo 
teatre netoli nuo ežia. Gal ta
mista pažysti ji?

sake prekeja,

žau pasilikti arti, turėdamas 
vilti pamatyti nekuriuos isz 

oras -buvo perimtas lankytoju Kenstoniszkos gat
ves ir pagal j u pasielgimą ma
nyti apie priežasti ju atsilanky
mo szioje gatvėje.

Mastydamas apie ta reikalą, 
asz pamaži ėjau toliau ta bjau
ria, szlapia gatve ir kaip tik 
daejau prie kertes tamsios gat
veles, tai pro mano szali greitai 
pravažiavo vežėjas ir sustojo 
netoli nuo kertes. Isz vežimo 
iszlipo du jaunu ponaicziu, už
mokėjo vežėjui ir pranyko tam
sioje gatvelėje. Nespėjo nuva
žiuoti tas vežeja-s, kaip priva
žiavo kitas, atvežęs da viena 
iszpuika, kuris, kaip aniedu, 
pranyko tamsioje gatvelėj. 
Asz daugiau neabejojau: ne
laukta, netikėta man pasiseko 
ant pėdu lankytoju tabako 
krautuves; po pirmam atradi
mui, tai buvo ir antras — stai
ga atsiminiau plaktuką, kuri 
maeziau pas Ballentaina. Kaip 
matoma, tie jauni po-naieziai 
vienos draugijos su Ballentai- 
nu ir Melvillu, susirinkdavo 
czion, po priedanga kokios 
nors -sleptybes, in uždrausta su
sirinkimą. Man pasirodė dau
giau, negu pirma maniau, kad 
draugas nabaszninko Melvillo 
vede susirinkimu ir kad svar
bios paslaptys privertė užsi
ginti priesz mane apie Kensto- 
niszka gatve, su szaltumu ir to
kiu budu mane biski suklaidi
no.

Tame laike, kada asz dėjau 
graudi paskui graudi in gran- 
deti savo mastymu, treczias ve
žėjas privažiavo ir iszsodino 
da tu ponaicziu, apsisupusiu in 
ilgus ploszczius, kurie taipgi 
nuėjo tuo paežiu keliu, kaip 
anie. Neužvilkdamas ne valan
dėlės, asz nusekiau paskui juos. 
Pasislepes pauksnyje, asz žen
giau paskui juos. Pauksnis pul
damas nuo augsztu namu sienų 
isz abieju gatves pusiu ir silp
na szviesa pavelijo man būti 
nepastebetu ir sekti paskui 
skubinanczius nepažinstamus, 
iki jie nesustojo prie vienu var
tų ir nepabarszkino. Uždary
tuose vartuose tuojaus atsida
rė dureles, — vartininkas rods 
isząnksto lauke sutarto ženklo. 
Pirm negu jauni vaikinai isz- 
nyko vartuose, asz aiszkiai gir
dėjau kaip kiekvienas isz ju 
isztare žodi “Mokanna.” Ko
kiai draugystei tarnauja tas 
žodis per susirinkimą? Su ko
kių tikslu suisivažiuoja augsz-, 
tos kilmes jaunimas in ta kam
pa ? Ar nebus tik ežia anarchis
tu kliobas? Bet kas gali būti 
bendro tarpe sziu tuszzciu po
naicziu ir alkanu apdriskusiu 
anarchijos skelbėju? Bet kaip 
nebebūtu, asz turėjau paslap
tinga ženklą, su kuriuo galima 
ineiti. Asz tuojaus pasinaudo
jau. Palaukes pora minutu, iki 
in vidų inejo paskutinis pasi
vėlinęs, asz pabaladojau ir, 
mano laimei, dureles tuojaus 

, atsidarė^ Žmogus puikiai apsi- 
, rengęs, keistai iszrodantis to- 
. kioj bjaurioj gatvėj, vartų du

reles pridaręs lauke ženklo.

Kiek asz galėjau patemyti • 
praeidamas pro kambarius pir- : 
mu lubu, tai jie visi buvo tusz- : 
ti, už tai. nuo virszaus buvo 
girdėti balsu užesis. Asz užli- ■ 
pau trepais ant antru lubu, nu
duodamas namiszki. Priesz- ■ 
kambaryje asz pamaeziau 
daug duriu in kitus kambarius; 
vienos durys buvo atdaros ir 
buvo matyti didelis kambarys, 
viduje kurio .stovėjo ilgas sta
las, aplink kuri buvo pastaty
tos kėdės, su augsztais atsilo- 

■szimais. Prie vieno galo stalo 
buvo pritaisyta augsztesne kė
dė— matyti pirmininkui. Kam
barys buvo tuszczias bet isz 
szalinio kambario girdėjosi 
kalbos daugelio balsu; matyt, 
susirinkę ten da lauke kitu 
draugu, kad ineiti in kambari 
ir pradėti susirinkimą. Ant du- . 
riu kabojo misingine lenta, ant 
kurios buvo paraszas isz Dan
tes “Dieviszkos Komedijos:” 
“Voi ch’entrate, lasciate ogni 
speranza.” — “Palik vilti 
kiekvienas czionai ineinantis.”

Dabar labiau negu pirmiau 
asz buvau persitikrinęs tame, 
kad radau rakta atradimui pa
slapties mirties Lesli Melvillo. 
Asz drąsiai ėjau in kambari. 
Sunkios tamsios langu uždan
gos denge plonas baltas uždan- 
geles. Kaip tik asz spėjau pasi
slėpti in viena uždangala, kaip 
isz kito kambario pradėjo rink
tis draugijos nariai. Ju buvo 
trylika; ne vieno asz nepažino
jau. Ju iszveizda ir pasielgimas 
rodė kad jie visi priguli prie 
augsztosios luomos draugijos. 
Kada visi susirinkę susėdo in 
kėdės prie stalo, inejo keturio
liktas ir ėjo prie virszininko 
kėdės. Rankose jo buvo toks 
pat plaktukas, koki asz ma- 
cziau pas Ballentaina. Asz ty
czia pradėjau prisižiūrėti in 
veidą pirmsedžio, manydamas 
pamatyti pažinstama veidą, 
bet asz apsirikau — ir pirmi- 

■ ninkas to keisto susirinkimo 
buvo nepažinstamas.

Tyka vieszpatavo tame di
deliame szviesiame kambarije. 
Jaunas pirmininkas tris kartus 
uždavė per stala pirm negu 
pradėti -susirinkimą su prakal
ba. ,

liko ant ilgiaus negu butu bu 
ves pirmiau. Musu jaunesni 
narys, Leslis Melvill, paėmė 
ant saves. Vietoje Ballentaino 
prižadus nužudyti save, kad 
palikti gyvybe savo draugui, 
savo sesers jaunikiui. Laik- 
raszcziai sziomis dienomis pra- 
nesze mums apie ta, kad Leslis 
Melvill didvyriszkai iszpilde 
ta, ka apsiėmė. Užbaigdamas 
priduriu, kad priėmiau ant ma
nės uždėta prideryste pirmi
ninko Londoniszko skyriaus 
“Draugijos Saužudžiu” ir nuo 
szios dienos susirinkimo apsi
imu visus reikalus atlikti, vie
toje Ballentaino, kuris nepri- 
pažysta daugiau instatu musu 
draugijos, dėlto ir nustoja tie
sa vadintis nariu musu draugi
jos.”

Pirmsedis užbaigdamas sa
vo kalba pasikloniojo visiems 
susirinkusiems, atsistojo ir isz- 
ejo in kita kambari. Palaukes 
pakol paskui ji iszejo visi na
riai, asz pasiskubinau iszeiti 
ant gatves. Asz žinojau viską, 
kas reikalinga jeszkojimui pa
slaptingos mirties -jauno Mel
villo.

Vartininkas prie mano isz- 
ejimo turbūt patemijo- kad ne
atsargiai inleido paszaline ypa- 
ta, taip kad nuo to laiko saužu
džiu kliobas daugiau neturėjo 
ten susirinkimu.

Centraliszkas kliobas Vieno
je buvo greitai paskui to ati
dengtas policija paėmė in sa
vo nagus ii1 tokiu budu užbai
gė savo gyvybe; reikia manyti 
kad ir Londoniszkas -skyrius 
užbaigė savo gyvybe, ka tik gi
męs, gerovei -tu jaunu vaikinu, 
kurie nemokėdami pasinaudoti 
su gyvybe gerai naudai ir atsi
kratydami nuo tos brangybes 
isz savo liuoso noro.

Kaslink Ballentaino, kuris 
. taip bjauriai pasinaudojo isz 

geros valios aukos savo drau
go, tai sulaukė užsitarnauta nu
baudimą. Jo nusidėjimas ne- 

. priguli ne vienam žemiszkam 
teismui, bet amžinas rustus tei
sėjas, Sanžine, anksti ar vėliau 

. nubaus ji baisiau, negu gali 
nors vienas žemiszkas teismas.

GALAS.

ANT PARDAVIMO.
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Szirdeles, vai galybe, ‘ 
Jeigu tai butu teisybe, 
Skulkine yra miestas, .

Per daugeli Lietuviu už
gyventas.

Yra ir mergicu in vales, 
Nes neturi jos dalies, 

Ba taip puikei iszlavintos, 
Ir juokingai parėdytos, 

Kad net sarmata papasakot, 
Veluk turiu nustot.

Bet apie viena nenutylesiu, 
Nors biskuti pasakysiu, 
Mat pribuvo ji isz kitur, 

Negalėjo vietos gauti niekur, 
Tai taverne apsistojo,

Ba to jiji norėjo, 
Guzute taip trauke, 
Kad ne nesusirauke, 

Priek tam pilna mandrybes, 
O ir aklybes,

Didelius akulorius užsidėjo, 
Da geriau mandraut pradėjo, 
Szirdeles didele tingine isz jos, 

Sunku rasti kitos tokios, 
Ir nežine ka pradės tada, 
Kada prilips liepto gala.

O da ir kita yra:
Ka sako kad Dievo nėra,
Tai kur ant burdo buna, 

Kiti bijos kad Dievas neužleis
tu perkūną.

O liežuvis, 'liežuvis!
Be valdžios suvis, 

Nesenei varduvių diena turėję, 
Tai nemažai nusidėjo, 

Kaip nusidėjo, nesakysiu, 
Del saves pasiliksiu, 

O szirdeles stora mergele, 
Kaip ekanomo kumele.

* * *

Prakalba jo buvo taip keis
tos intalpos, kad asz iszpradžiu 
nenorėjau tikėti sau; bet mažu 
pamažu supratau kad priesz 
mane siūlas liūdnos paslapties, 
delei kurios asz pakliuvau in 
toki pavoju, ir asz pradėjau 
klausyti su didele atyda, bijo
damas praleisti nors viena žo
di. Asz papuoliau in toki susi
rinkimą kliobo, kuris, kaip asz 
paskui- dasižinojau, tvirtai lai
kėsi ir susitvėrė New York ir 

' Vienoj, o paskutiniuose laikuo
se atrado pasėkėjus ir musu 
sostapyleje. Ta buvo “Draugi
ja saužudžiu”, nariai kurie in- 
stodami turėjo pristoti isz ei
les pagal liosa save nužudyti.

— Garbus draugai, — pradė
jo pirmininkas: — sziadien su
sirinkom dėlto, kad, pagal tie
sas, iszbraukti isz savo tarpo 
buvusi virszininka musu drau-! 
gijos, Vilfreda Ballentaina. 
Pereitame susirinkime liosas 
priverto iszpildyti saužudys-tes 
prižadus. Penktas skyrius mu
su instatu vienok daleidžia isz- 
siliuosavima nuo saužudystes 
tik tame atsitikime, jeigu mu-

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Sieniniai Kalendoriai 
Del saves arba in Lietu
va pasiusti. 25c arba 5 
už $1.00. 15x24 col., 
Didumas. :: ::

Kaip daro mamele, 
Taip daro ir dukrele, 

Vaikelei žiuri ant mameles 
darbu, 

Ar-gi galima tikėtis gero nuo 
vaiku?

Mamele szaiposi priesz vyrus, 
Ir dukrele taip daro paaugus, 

Motinėlė kas diena akis 
užsipylus,

O dukrele suvis iszdykus, 
Kokia gali būti pati isz -tokios 

dukros, 
Nebus vyrui jokios naudos,

Negyvena su vyru,
Begs ant lauku tyru.

Taip, taip mano mergeles, 
Jus mano patogios rūteles, 

Jeigu greitai nepasitaisysite, 
Tai in pekla staezei nueisite.

* * *
Elizabethe yra tūla beždžione, 
Tarnavusi dvare didele pone, 

Vyras josios sunkei dirba, 
Neturi pasilsio per taja liurba, 

Kaip tik isz darbo pareina, 
Tuojaus in sztora eina, 

Kad vaikams maisto parnesžt, 
Ir szaszlavus isz stubos isz- 

neszt, 
Josios vyras yra labai lėtas, 
Kaip kokis avinis skapas, 

Negali nieko pasakyti, 
Ne savo bobos suvaldyti,
Poniutei turi tarnaut, 

Arba in kaili gaut.

Prisiunskite Money-Orderi 
arba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojujė

Eersikele in nauja vieta po adreeu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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ŽINIOS VIETINES
—» Readingo angline kom

panija gavo pavelinima par
duot 171 akrus žemes kurioje 
randasi da neiszkasta anglis. 
Tas plotas žemes randasi Por
ter ir Fraley township, Schuyl
kill paviete. Pirkėjas yra ko
kis tai Ralph W. Colio, kuris 
turės užmokėt 75 tukstanczius 
doleriu. Toji pati kompanija 
nori da iszparduoti apie 123 
tukstanczius akru žemes idant 
iszvengti mokėjimą milžinisz- 
ku padotku arba taksu.

— Antanas Czeplinskas li
kos uždarytas Pottsvilles ka
lėjime už nesziojima revolverio 
be pavelinimo. Vaistinis palici- 
jantas ji aresztavojo.

— Ponstva Jonas Cronin, 
isz Waterbury, Conn., ponstva 
Kazimieras Eden, isz West 
Hartford, Conn., ir poni Mamie 
Mozzie, isz Jersey City, N. J., 
ana diena lankėsi pas ponstva 
Juozus Bobinus isz Frackville, 
Pa. Visos szeimynos dalyvavo 
gailės pamaldose už motina, 
Katre Kilniene ir tęva Vinca 
Zorski kaipo ir už brolius Pet
ra ir Vinca Zorskius, kurios 
atsibuvo Szv. Juozapo bažny
czioje Mahanojui. Prie tos pro
gos taipgi atsilankė in redak
cija “Saules”. Acziu visiems 
už' atsilankyma.

—• Gerai žinomas visiems, 
Franas Bali, N. Main uly., ku
ris sirgo ilga laika, mirė Sere- 
dos nakti. Paliko paczia ir ke
lis vaikus. Velionis kitados 
prigulėjo prie Ball Lumber Co., 
po tam užsiėmė politika ir turė
jo dinsta Pottsvilles sude.

SHENANDOAH, PA
t Praeita sanvaite mirė 

Jonas Tamkus, 58 metu am
žiaus, pas Juozą Vaveisziu po j 
numeriu 1321/2 E. Coal u‘ly.1 
Velionis pribuvo isz Lietuvos 
ir dirbo kasyklosia daugeli me
tu. Buvo nevedias ir nepaliko 
jokiu’ giminiu czionais.

—■ U'tarninko vakara. Ma
her’o svetainėje, atsibuvo mė
nesinis susirinkimas Lietuvisz- 
ku Moterių Draugiszko Kliubo 
ant kurio buvo renkami nauji 
Virszininkai ir nutarta svarbiu 
nutarimu. Po susirinkimo at-! 
sibuvo draugiszkas pasikalbė
jimas su loszimu kazyru ir gar
džiu užkandžiu. Ateinanti me
nesi susirinkimas atsibus Ma
hanoy City ir užtvirtinimas 
iszrinktu virszininku. Toji 
drauguve auga stebėtinai kas 
menesis.

— Nedėliojo pirma karta 
czionais laike miszias neprigul- 
mingas Kunigas Juozas Bra
zis, paeinantis isz Lawrence, 
Mass., kuris laike Lenkiszkoje 
\Tciprigu']mingojo Bažnyczioje. 
Kunigas Brazis aplaike savo 
pirmutinius dvaiszkus moks
lus Lietuvoje. Jojo užduotis 
yra: sutvertie Neprigulminga 
Lietuviszka Parapija del Lie
tuviu, kurie yra atsimetė nuo 
Rymiszkos Bažnyczios. Kuni
gas Valadka, administratorius 
L'ietuviszkos Neprigulmingos 
Bažnyczios szioje apylinkėje, 
turėjo tame veikale prakalba 
sutverime Lietuviszkos Nepri- 
gu'lmingos Bažnyczios mieste.

— Pavieto daraktorkos pu- 
blikiniu mokyklų laikys savo 
metini institutą Pottsvilleje 
pradedant nuo 14 Oktoberio. 
Visos dara'ktorkos isz pavieto 
suvažiavo ant tojo seimo.

, —: Susivien. L. A. 211 Kp., 
rengia Vakariene ir Baliu, 
Nedėlios vak., Spalio - Oct. 16, 
1938, Noikevicziui įsveitaineje. 
Tieji kurie lankėsi praeita me
ta ant S. L. A., vakarienes bu
vę užganadinti, bet szimet bus 
yienas isz linksmiausiu ir ge
riausiu. Sveteliu bus isz visu 
apylinkių ir keliu žymus kal
bėtojai. Todėl pirkite isz laik 
tikietus. Tik viena doleri už 
-yipata.

Nanticoke, Pa.,— Pumpos ir 
mulai likos isztrauktais isz ka
syklų czionais ir Glen Lyon, 
nes Susquehanna kompanija 
nutarė apleisti jas ant gero 
o kita kompanija ketina kasyk
las pirkti ir pradėti dirbti po 
pataisymui. Apie 1,700 darbi
ninku iszejo ant straiko pasku
tinius tris menesius adgal, ir 
nuo to laiko kasyklos nedirbo.

New York,.N. Y., f Spalio 2 
diena, mirė Vaclovas Krajevs- 
kis [Walter Cresky], kuris gy
veno ant 10 W. Columbia uly., 
Hudson. Velionis turi czio
nais Amerike gimines, bet ne
žino kur jie gyvena, todėl jaigu 
kas žinotu apie juos arba jie 
palis, tegul susiraszo su velio
nio moteria, ant adreso: Mrs. 
Nellie' Cresky, 10 W. Columbia 
Str., Hu/dson, New York.

Girardville, Pa. f Praeita Pa- 
nedeli, Szv. Vincento Lietuviu 
bažnyczioje atsibuvo iszkilmin- 
gos pamaldos už a.a. Urszule 
Daumantiene, motina klebono' * 
Lietuviu parapijos czionais. 
Apeigos prasidėjo 10-ta valan
da. Miszias laike Kun. M. Dau
mantas, asistavo Dr. Kun. J. 
Konczius, isz Mt. Carmel, Kun. 
J. Szukeviczius, isz Tamakves 
jr Kun. P. Czesna isz Mahano- 
jaus. Prie szoniniu altorių Mi- 

(szias laike Kun. S. Norbuta isz 
Fraekvilles ir Kun. J. Klimas 
isz .Mt. Carmel. Laike Misziu 
giedojo vargonininkai: prof J. 
Saurys, isz Girardvilles, prof. 
M. Rauliczkis, isz Hazletono ir 
prof. J. Malakauckas, isz Ta
makves.

Shamokin, Pa. — Juozas Lin
kus, 57 metu, likos pavojingai 
sužeistas per nukritimą anglių 
Pennsylvania kasykloje ir nu
mestas 20 pėdu in manve. Ne
laiminga žmogų nuveže in Sha
mokin ligonbutę. Sužeidė jam 
•kaišei krutinę ir iszlauže kelis 
szonkaulius.

Valdžia Atstatys Sugriauta Miestą Isz Visu Szaliu ISZLIETUVOS
ARABAI PAĖMĖ BETLEJU ŪKININKAS ISZARE RAN- 

ISZGUIDAMI ANGLIKUS. Į KA SU ŽALVARINĖMIS
Jeruzalemas. —- Arabiszkii APYRANKĖMIS.

pasikelelei užėmė sena miestą * Panevėžys.,— Prie Raguve- 
Betleju kuriame gimė Kristus, les, Pajuostes vienkiemy, 

j užimdami Ang'liszka palicijos' priesz keletą metu buvo aptik- 
stoti iszguidami Anglikus.' tos senovės laiku kapines. Pa- • 

i Smarkus musziai tęsęsi visoje darius pavirszutiniszka kasi- 
aplinkineje, keli Anglikai likos nejima, buvo rasta žalvariniu 
užmuszii ir sužeisti ir daugelis papuoszalu, akmeniniu kirviu 
Arabu. Angliszki < 
bombardavo Arabu drutvietes.l

(Anglikai siunezia daugiau vai-'u.
sko ant apmalszinimo pasike-lAnt. Tubis, beardamas neto- 

' lėliu.
Kaip telegramai pranesza 

tai jeigu Anglija greitai neap- 
malszys nesupratimą tarp Žy
du ir Arabu, tai Palestinoje ga
li kilti tikejimiszka kare.

Harry Hopkins, WPA administratorius ir majoras miesto Burne't R. Maybank ap
žiūrinėja griuvėsius miesto Charleston, kuris likos pataikintas per smarkia vėtra. Valdžia 
atstatys nekuriuoš vakliszkus namus ir prigialbes gyventojams pastatyt namus kurie nete
ko pastoges laike tosios nelaimes. Vėtra padare bledes ant daugiau kaip milijono doleriu.

ISZ CHICAGO, ILL
— Federalis teisėjas John 

B. Barnes asztriai nubaudė 
Bridgeportieti Lietuvi už pai- 
davinejima nelegalio alkoholie-. 
Paskyrė jam dvieju metu ter
miną Leavenworth federaliam 
kalėjime ir $500 pinigine pa
bauda.

Nuteistasis yra Bruno Venc
kus, 36 metu amžiaus. Jisai gy
veno adresu 3303 S. Unon avė.
t Jaunas, 17 metu Lietuvis 

isz IŠ-'tos Apylinkes tragingąi 
žuvo tarp dvieju troku, Fair 
departameritines krautuves 
ieloj, prie Adams ir State gat
vių.

'Tai buvo Antanas Yuzaitis, 
nuo 623 W. 18th St. Jis tarna
vo už troko szoferio pagelbi- 
ninka Fair krautuvėje.

Martins Ferry, Ohio., f Jo
nas Chalkis, mirė czionais stai- 
gai, kurio gimines labai nuliu
ke jojo mircžia. Velionis gy
veno pas S. Smith ’tas, 408 N. 
8-th rily. Palaidotas su baž
nytinėms apeigomis Szv. Mari
jos bažnyczioje ir palaidotas 
parapijos kapuose. Buvo senas 
skaitytojas “Saules”.

Tamaqua, Pa.,— f Mikolas 
Adomaitis, 52 metu amžiaus, 
gyvenantis Marlin, likos už- 
musztas ant vietos automobi- 
liaus nėla'imeje, artimoje 
Brockton’o Nedėlios ryta, va
žiuodamas automobiliuje, kuri 
vare Neverauskas. Varytojas 
turėjo pasukti in szali, kad ne
susidurti su kitu automobiliam 
trenkdamas in stulpą kuris su
krito ant automobiliaus. Ne
verauskas tuojaus davė žine 
ste'itinei palicijei apie nelaime 
ir Adomaitis likos nuvežtas in 
Pottsvilles ligonbuti, bet jau 
buvo negyvas. Velionis paliko 
dideliam nuliudimia paczia, 
ketures dukteres ir viena sunu.
sunu. . . -

ELEKTRIKINEI PECZIU- 
KAI PRASZALINA DRĖG

NUMA STUBOJE.

SUDEGINO
MERGINA

SENAS RAKALIS APLAIS
TĖ KARASINU JAUNA 

MERGINA IR JA UŽ
DEGĖ, PO TAM 

PASIDAVĖ.

Silverton, Austrija. — Omar 
Doodlakiri, 63 metu, prispažino 
buk jisai nužudė 22 metu am
žiaus mergina, Linda Spencer, 
kuri radosi pas ji už gaspadi- 
ne kelis metus. Laike tirineji- 
mo, tasai senas rakalils prisipa
žino prie kaltes kalbėdamas: 
“Pasiutiszkai insimylejau in 
gaspadine, su kuria geidžiau 
apsi|pacziuoti.Jiet mane atme
tė nes ketino teketi už jauno 
vaikino už keliu sanvaicziu.

Ta vakara insigavau iri josios 
kambarėli tiksle subjaurinimo 
bet mergina naršei manos at
sispyrė, tada asz ja apsupau in 
paklode, užpyliau karasino ir 
uždegiau, o pats nuvažiau pas 
kaimyną, praneszti jam, kad 
mano namas sudege. Tarno tai 
laike atbėgo merginos myli
mas ir josios giminaitis, kurie 
užgesino liepsna ir rado sude
gusi merginos lavona.” Se
nis sake, kad gyvenimas be 
Lindos jam yra nieko nevertas 
todėl valdžia gali su juom da
ryti kas jems patinka, 
nubaustas ant mirties.

DIDYSIS KUNIGAIKSZTIS 
CYRILIUS MIRĖ.

Paryžius, Franci ja. — Sere- 
doje mirė czionais didysis Ru- 
siszka’s 'kunigaiksztis Cyrilius 
Vladimirovicz, 62 metu am
žiaus, kuris czionais pragyve
no apie 21 metus po jo iszguji- 
mui isz Rusijos po nužudymui 
Caro po tam apsiszauke save 
kaipo impediniu Rusijos bet 
turėjo isz fenais bėgti in sau
gesne vieta. Buvo jis anuku Ca
ro Aleksandro III ir giminaitis 
nužudyto caro Nikalojaus II. 
kuri Bolszevikai nužudė su jo 
visa szeimyna 1917 mete.

eroplanai ir ginklu. Tas plotas apsaugo
mas nuo naudojimo. Szlomis 
' dienomis Pajuostes ūkininkas

1 liese tos vietos, iszare žmogaus 
rankos kaulus su trimis gražiai 
graviruotomis žalvarinėmis a- 
pyrankemis. Matyt, senovės 
kapines buvo nekoncentruoja
mos, o numirėliai laidojami pa
krikai.

Sefiis

— Kas meta per Liepos 
ir Rugpiučzio menesius A- 
me rike prigėrė apie 7,000 žmo
nių.

Naudingumas elektrikiniu 
pecziuku sziuose szaltuose lai
kuose praszalino drėgnuma 
stubose. Pardavėjai tuja elek
trikiniu pecziuku pardavė ja 
didelius skaitlius sziomis die
nomis kad suszildyt kamba
rius, bedruimius ir kitus kam
barius kur sziluma tuomlaiki- 
nei yra reikalinga.

Jokio ergelio nėra su apszil- 
dymu pecziuku, reikia tik in- 
deti drata in skylute ir sujung
ti elektrikiszka pajiega su pe
cziuku. Toki pecziukai yra nau
dojami per tukstanczius namu, 
duodami pilna užganadyma ir 
sziluma. Toki pecziukai gali 
būti perneszti isz vieno kamba
rio in kita be jokios sunkeny
bes.

Visokius patarimus aplanky
site sztore Pennsylvania Power 

■& Light kompanijose beveik 
kožnam mieste.

— Perkūnai užmusza pa
prastai kas metas, Amerikoje 
daugiau kaip 500 žmonių.

ANT RANDOS.

Didelis sztoras, 22 pėdu plo- 
czio per 46 pėdu ilgio. 19 my
liu nuo Camden, N. J., ant 
White Horse Pike kelio važiuo
jant in Atlantic City. Namas 
turi du didelius langus isz 
fronto ir vienas isz szono o ant 
antro floro 5 ruimai. Kreipki
tės ant adreso:

Adolf Daudarawicz
Box 14 Atco, N. J.

60 DIENU!
ant duonos ir

Kada iszkepat maista pagal 
senoviszka būda tuomet ta ga
lima prilygint prie to; lyg pa
tys save nubausitumet prie die- 
to kuris yra be skonio ir neat- 
sakaneziai pagamytas.

Isztyrineti iszbanclymai pa
rodo beabejones kad maistas 
kuris savyje turi taip vadina
ma vitaminą B, kada buna isz- 
keptas arba apmerktas per 
daug vandenyje, tasai brangus 
vitaminas ir didele dalis sko
nio tada lieka sunaikinti.

Moderniszkas Elektrikos. ga
minimas visokiu maistu palie
ka ta brangia medega valgyje! 
Visai mažai ar visiszkai van
dens nereikia vartoti... todėl 
tie vitaminai ir druska nebūna 
sunaikinti ir nelieka vandens 
kad reiketu iszpilt in dreiria.

PENNSYLVANIA POWER IR

vandens

LIGHT KOMPANIJA
IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

DINGUSIS EROPLANAS 
SURASTAS.

Berne, Szvaicarija. — Su
daužytas pasažierinis Vokisz- 
kas eroplanas, kuris dingo Ima 
diena Oktoberio su deszimts 
pasažieriais, likos surastas am 
stataus kalno ant Italiszko— 
Szvaicariszko rubežiaus. Szim- 
tai eroplanu jo jcszkojo nuo 
dienos dingimo. Tarp žuvusiu 
randasi dvi moteres ir mergai
te.

ŽEMES UŽGRIUVO • 
KAREIVI.

Mariam|pole., — Bekasant 
žvyrą lankoje prie Szeszupes 
užėjo stiprus lietus. Dalis prie 
szito darbo buvusiu ūkio kuo
pos kareiviu pabėgo in pasto
ges ir tik keli liko prie arklini. 
Kadangi lietus buvo labai 
smarkus, like prie arkliu ka
reiviai sulindo in žvyrduobes, 
kur vienoj iszplautas pavirsz- 
iuj smėlis užgriuvo kareivi 
Skorupski. Apie nelaime su
žinota tiktai 'lietui praėjus, ir 
atkasto kareivio jau nepavyko 
atgaivinti. Kareivis Skorups- 
kis yra kilęs isz Vilkaviszkio 
apskriezio, Visztyczio valsczio.

KULKA PEREJO PER ŽMO
GŲ IN LAIKA 22 METUS.
Berlinas, Vokietija., — Pas 

viena daktara atėjo ligonis, 
kuris skundėsi, buk nuo dauge
lio metu jauezia skausmą plau- 
cziuosia. Skausmai buvo teip 
smarkus, kad negalėjo ilgiaus 
iszkenteti, nekarta ėjo pas dak
tarus, kad jam palengvintu 
skausmus per įdavimą morfi- 
nos. Paskutinis daktaras ji 
nusiuntė in ligonbutę del tiri- 
nejimo su pagialba eksrei spin
duliu, kurie parode buk prie 
szirdies guli karabinine kulka 
kuria aplaike da nuo avietines 
kares laike muszio. Kulka, ku
ri gavosi in peti, pasiliko le
nais per alpsižioplinima dakta
ru, o vėliaus nusistūmė artimo
je szirdies. Jaigu ligonis bu
tu laukes da kėlės sanvaites, 
tai butu mires nes kulka butu 
gaVusis in szirdi.

KANKINAMI GYVULIAI
Suv. Kalvarija., — Turgai 

Suv. Kalvarijoj buna du kartu 
savaitėje: Utarninke ir Petny- 
czioj bet pirkliu turguje iki 12 
vai., visai nematyt. Mat, in- 
vairiu ūkio produktu ir gami
niu supirkinėtojai ryta jau 6- 
7 vai. iszvažiuoja in pakeles už 
3-4 km., ir supirkinėja prekes, 
su tam tikrom kombinacijom. 
Supirko mažus gyvulius ir 
paukszczius, jie sumeta juos 
pakelese in grabes. Gyvuliai 
suraiszioti kankinasi nuo sau
les spinduliu ar sziaip blogo o- 
ro dažnai labai ilgai, iki juos; 
surankioja. Tokia prekyba 
reikta uždrausti.

GIRTA PADEGE NAMA.
Alytus.,— Alytuje, Szileiio 

uly., pil. Budreviczius inkau- 
szes parėjo in savo narna. 
Atsigulęs in lova iszibere deg
tuku dėžutė ir juos kažkaip pa
degė, nuo degtuku užsidegė lo
voje sziaudai ir ugnis namo vi
duje. Sirena pranesze gaisro 
pavoju. Pribuvus gaisrinin
kams pavyko greit gaisra už- 
gesyt namui nenukentejus.

PR A Xnfi'Q7TlVf A Q A- F- Adam, Insurance Agentas, 103 it AH’ X Centre St., Mahanoy City, pirko
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA. __________ ____

Federal Reserve System 
IR 

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

PARSIDUODA FARMA. :

160 akru farma, 90 akru dir
bamos o 70 akru girrios ir ga
nyklos. Mano pati numirė. Asz 
pardaviau staka ir maszinas, 
vieta 'tuszczia, kas pirks gali 
tuojaus apimti ir gyventi. 11 
budinku ir didelis vasarinis 
resortas, didelis žuvu ežeras 
kur randasi žuvys po 18 svaru. 
Po žeme randasi aliejus bet asz 
per senas jo jeszkoti ir dirbti. 
Numeris kelio 669.

John Schultz
Rt. 1 Box 46 Irons, Mich.

TURIME TIK KELETĄ 
Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 
duosim už pigia preke, tiktai 
po $2.50 ir $3.00. Todėl pasi
skubinkite jeigu norite viena.

W. D. Boczkauskas-Co. f 
Mahanoy City, Pa.
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