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Isz Amerikos
BOMBA ŽVAKĖJE

NORĖJO SUNAIKINT STE
BUKLINGA STOVYLA SZV. 
P. MARIJOS GUADALUPE

BET NEPASISEKE.

Meksiko Miestas, Meksika.— 
Tik dabar dažinota Jmk laike 
apvai'kszcziojimo sukaktuviu 
stebuklingo stovylo Szv. Pane
les, Guadalupe, kas tokis u'žsi- 
keisejo iszneszti dinamitu sto- 
vyla su pagialba dideles žvakes 
kurioje talpinos! dinamitine 
ibomba.

Keliolika tukstaneziu žmonių 
buvo susirinkę ant tojo apvaik- 
szcziojimo atiduoti garbe Mo
tinai Dievo kuri badai pasiro
dė toje vietoje kur sziadien sto
vi puiki bažnyczia. Stebuklas 
pasirodė apie keturi szimtai 
metu adgal.

Per visa diena žmones ėjo per 
bažnyczia su uždegtoms žvakė
mis. Tarp žmonių kokis tai ne
pažystamas žmogus prisiartino 
prie kito žmogaus kuris laike 
maža žvakute ir jam padavė 
didele žvake, praszydamas jo 
kad nueitu prie altoriaus ir už
degtu ja ant garbes Szv. Pane
les. Žmdgus priėmė žvake o kad 
jam-nudavė labai <su*ki> intei- 
ke stovincziam palicijantui ku
ris nunesze ja in palicijos stoti 
kur perpjovė rado kelis szmo- 
tus dinamito.

Jeigu butu žvake uždegta bu
tu kilus baisi eksplozija su bai
sioms pasekmėms. Žmogaus 
palicija negalėjo surasti tarp* 
tukstaneziu žmonių.

TEISINGAS ŽMOGELIS AT- 
SILIGINO PO 43 METU.

Philadelphia, Pa.,— In km 
ma Izaoko Schultzs, atėjo ko
kis tai nežinomas žmogelis, ku
ris dedamas ant baro deszimts 
doleriu, apreiszke, ka tai yra 
paskutinis užmokestis už nu
pirkta svodbini siutą, kuri bu
vo pirkias ant iszmokeszczio. 
Locnininkas kromo negalėjo 
sau atsiminti ne surasti kny- 
guosia tokia skola ir pravarde 
žmogaus. Ant galo užklausė 
jo: Kada tamista pilkai ta siu
tą nuo mnaes ? Atsakymą ap- 
laike nuo nepažystamoji ir la
bai nustebino, nes žmogelis at
sake kad 1896 mete.

GERAI JI
“APCZYSTTINO”

MERGINA APVOGĖ MYLI
MĄJĮ O RAGANA DABAIGE

PRADĖTA DARBA; TIK
RAS ASILAS.

Yonkers, N. J. — Dvi mote- 
res davede Vlada Sofinska prie 
ubagystes ir sziadien Viadu
kas pasiliko nuogas kaip pyp
lys. Pirmutine buvo Ona Moz- 
dan, su kuria Juozukas labai 
mylėjosi. Viadukas buvo pa- 
czedus vaikinas ir buvo susi- 
czedines apie du tukstanezius 
doleriu kuriuos buvo paslėpęs 
moliniam puode ant pastoges. 
Ona dažinojus buk Viadukas 
turi graszio, melde jo kad jai 
nupirktu sužiedotini žiedą už 
200 doleriu, ant ko Viadukas 
noringai sutiko, po tam nuėjo 
ant krutamuju paveikslu. Ka
da parėjo namo Onute pasakė 
savo lepszei mylimai kad jai 
atiduotu puodą su pinigais nes 
pleszikai ant žmonių lankei už
puldinėja ir atima viską ir net 
gyvasti o pas ja pinigai bus 
saugesni. Vladas paklausė savo 
saldžiosios Onutės, atidavė pi
nigus ir nuo tos valandos jos 
daugiau nemate nes kada atėjo 
ja atlankyti, nerado kur pau'k- 
sztele gyveno.

Ka daro VladnljAst Nuėjo, 
pas garsinga ragana vadinama 
“Edna” ant rodos. Apsakė vi
sa savo nelaime o stebuklinga 
ragana prižadėjo savo pagial
ba bet už avo “galybe” parei
kalavo 50 doleriu. Vladas pa
klojo 50 doleruku ant delno 
burtininkes, toji nuėjo in kita 
kambarį nevos pažiūrėti burtu 
in savo juoda knyga ir daugiau 
isz tenais nesugryžo nes ragana 
iszjojo per kamina ant szluo- 
tos.

Sziadien Viadukas sėdi ir. 
mausto, ar yra didesnio kvailio 
ant svieto kaip jis, kad intike- 
jo savo mylimai ir raganai. — 
Vėl, 'panasziu kvailiu ir asilu 
sziadien da vis randasi ant 
svieto kurie duodasi visiems 
apsigaut.

ASILAS, NE VYRAS!
VAI DAUG PANASZIU ASI- 

LELIU RANDASI ANT 
SVIETO KAIP 

SZITAS.

BUVO PO PADU SAVO 
BOBELES.

Philadelphia, Pa. — Seni 
žmones turi teisybe sakydami 
kad nesiranda didesnio asilo 
kaip vyras kuris visame pasi
duoda savo moterei o lankei to
kis asilas ir netenka moteries, 
kuriai nubosta tokis lepsze ir 
ant galo ji pameta nes nevertas 
vadintis vyru ir būti paguodo- 
tas per motere.

.Panasziai atsitiko ir su War
ren Marshall kuris dabar mel
džia sūdo kad ji paliuosuotu 
nuo paneziu moteriszko ryszio 
ir nevalninkystes.«Sztai ka ta
sai asilas kentėjo nuo savo my
limos pacziules: Nebuvo jam 
valia paimti ne deszimtuko isz 
savo pedes be paveliiiimo savo 
prisiegeles; kada ėjo paroda 
ant ulyczios tai jam nebuvo va
lia jos pažiūrėt ir pacziule jam 
uždraudė atsilankyt pas jo mo
tina kuria jis labai mylėjo. Kas 
diena buvo priverstas mazgoti 
torielkas kada pacziule iszei- 
davo ant pikezeriu, prisiūti gu- 
zikus ant marsžkiniu ir daryti 
kitokius naminiua.darbus. Ant 
galo motere pamėtė taji asila 
iszrunydama su kitu kuris ne
buvo tokis asilas kaip jos vy
ras.

'Tokiu asilu randasi kožnam 
mieste o jeigu tu, mielas skai
tytojau, esi vienas isz ju, tai su
kelk tuojaus revoliucija priesz 
tokia motere nes ir tavo bobele 
pabėgs nes su tokiu ‘ ‘asilu” ne
norės gyventi.

ŠVIETINE ISZKELME ATI
DARYTA; 600,000 ŽMONIŲ 
ATSILANKĖ NEDELIOJ.
New York. — Svietine iszkel

me atsidarė czionais Nedelioje 
ant kurios atsilankė daugiau 
kaip 600 tukstaneziai žmonių. 
Pastatymas tosios iszkelmes 
kasztavo 160 milijonu doleriu; 
užima 1216(b akeriu žemes, 60 
vieszpatyscziu rodo savo iszdir- 
bimus ir 35 valstijos. Turi už
siėmimus prie parodos 41,750 
žmonių; per 11 vartelių gali 
'pereiti 160,000 žmonių in viena 
valanda. Prezidentas Roosevei- 
tąs atidarė iszkelme su prakal
ba kuri buvo girdėta po visa 
svietą per reidio.

NELAIMINGA KELIONE 
RUSISZKU LEKIOTOJU

IN AMERIKA; ERO- 
PLANAS “M0SK0W” 

SULUŽO.
New York, N. Y.,— Du Rus- 

isžki tekintojai, Jenerolas Vla
dimiras Kokkinaki ir jo drau
gas Majoras Mikolai Gordien- 
ko, kurie bandė lėkti isz Rusi
jos in New Yorka, nukrito arti
moje Gulf of St. Lawrence, pe
reita Petnyczios vakara. Jene
rolas Vladimiras Kokkinaki li
kos skaudžiai sužeistas, ero- 
plano sparnai suteszkinti. Ka
da apie tai praneszta in czio
nais, likos iszsiunstas kitas ero- 
planas in pagialba lekiotojams. 
Eroplanas iszleke isz Moskvos 
Ketvergo vakara, o in czionais 
ketino attekėti apie 7 valanda 
pereita Petnyczia. Butu atli- 
kia pasekmingai ta ilga kelio
ne ka ne butu dideles miglos. 
Lekiotojai ketino pributie ant 
atidarymo ssvietines parodos 
czionais.

SAVIETINEI LEKIOTOJAI 
PASIEKĖ PARODA.

New York. — Sovietinei le
kiotojai, kurie susidaužė ana 
diena likos atgabenti in czio
nais. Lekiotojai iszleke isz 
Moskvos in New Yorka, 4,600 
myliu tolumo be perstojimo. 
Lekiotojai sake kad turėjo isz- 
kilt kartais in ora net 27,000 
pėdas todėl sparnai eroplano 
apszalo ledu. Radosi ore per 22 
valandas ir 58 minutas. Badai 
neužilgio vela bandys lėkti isz 
Rusijos in New Yorka.

PACZIULE TURĖJO 
164 PORAS

PANCZIAKU
VYRAS NETURĖJO KELNIŲ

St. Louis, Mo. — Jeigu mote- 
role turi 164 poras paneziaku už 
kurias užmokėjo nuo vieno lyg 
dvieju oleriu už pora, tai jau 
kantrybe žmogaus pasibaigia 
taip kaip pasibaigė kantrybe 
jos vyrui Tamosziui Reeth ku
ris užvedė skunda ant persis
kyrimo. Butu viskas gerai kad 
Tamosziukas turėtu geras kel
nes bet turėjo pats sau užlopyt 
jas nes neturėjo pinigu nusi-| 
pirkti naujas nes pacziule pra
leisdavo visus pinigus ant savo 
paredu ir paneziaku kad galė
tu svetimiems vyrams rodyti 
savo patogias kojeles. Priek 
tam turėjo 40 poru visokiu cze- 
veryku ir daug kitokiu paredu. 
Ant galo suprato tasai asilelis 
kad ji motere visiszkai suban- 
krutins ir dabar meldžia sūdo 
kad ji perskirtu nuo tosios isz- 
laidžios moterėles. Sudas davė 
jam persiskyrimą.

NEBUVO TOKIS VARGIN
GAS KAIP NURODĖ.

Philadelphia, Pa. — Matyt 
kad Vladas Rosinski sumanė 
laikytis žodžio kad geriau ap
laižyti viską už dyka ne kaip 
užmokėti už reikalingus daly
kus prie gyvenimo. Ana diena 
palicijantas Jim Keller patemi- 
no kaip Vladas rinko isz szasz- 
lavu blesziniu maista ir godžiai 
suvalgydavo. Tas atsitiko už
pakalyje restauracijos ant 
Chestnut uly. Palicijantas pa- 
sig’ailejo vargszo ir nutarė jam 
nupirkti pietus bet kada prisi
artino prie Rosinskio, tasai 
pradėjo bėgti o palicijantas 
paskui ji. Pasivijas nuVede ji 
in palicijos stoti kur pasirodė 
kad Rosinski turėjo prie saves 
342 dolerius pamuszale kamzo- 
les.

ATKERSZINO BOBUTEI 
KAD VOGĖ VISZTAS.
Youngstown, Ohio — George 

Bowie, deszimts metu amžiaus 
vaikas, kuris gyveno pas savo 
bobute, Louisa Carpenter, ap
laižydavo nuo jos tankei per 
peczius su rimbu bet nesiskun
dė ant jos ir tylėjo bet savo ma
žoje szirdije turėjo priesz bobu
te didele neapykanta ir laukę 
dienos kada jai galėtu už tai 
atsimokėti. Szti už kokio tai 
laiko proga atsitaike.- Ana die
na palicija aresztavojo senuke 
už vogimą visztu nuo kaimyno. 
Senuke prisiege kad viszitu ne
vogė bet vaikas paszauke sude 
kad jo bobute v<yge visztas ir 
parneszdavo jas namo už ka li
kos nubausta.

Kur Popiežius Sės Ant Savo Sosto

Diena 18-ta Gegužio bus karunavojimas naujo Popiežiaus 
Pijuso XII-to, kuris apims savo popiežiszka sostą ir kaipo 
vyskupas Rymo. Procesija eis isz Vatikanonn Rymo katedra 
ir tai pirmutini karta in laika 92 nletu nes tame laike popiežei 
buvo tikrais nelasveis savo ruimuose Vatikano nes jiems bu
vo uždrausta apleidineti savo būti. Toji popiežių nelaisve pa
sibaigė su padarymu taikos su Italija 1929 mete.

Isz Visu Szaliu

NORĖJO ISZNESZTI IN PA
DANGES SAVO MYLIMA.
Calumet, Ind. — James M. 

Walsh, 30 metu, sūnūs turtin
go farmerio, norėdamas atsi
kratyt nuo savo mylimos, Vio
los Scheib, 26 metu, daraktorka 
publikineje mokykloje, insiga- 
vo in mokykla, indejo kelis 
szmotus dinamito in pecziuka 
ir kada daraktorka atėjo isz ry
to ir uždelge pecziu, kilo baisi 
eksplozija kuri suardė puse 
mažos mokyklos ir smarkiai su
žeidė mergina. Daraktorka bu
vo neszczia ir tikėjosi neužil
gio pagimdyti kūdiki. Mergina 
taip myli savo jauniki kad jam 
dovanojo kalte bet tasai raka- 
lis staeziai pasakė kad nemano 
su ja apsipaeziuot nes sakosi 
kad da yra per jaunas. Bet tė
vu pasilikti nebuvo per jaunas.

MĖSININKAS NUŽUDĖ 
KITA MĖSININKĄ.

Sternberg, Vok.,— Mėsinin
kas Koenig, nužudė atkeliavusi 
savo pažinstama Lindneri, ku
ris teipgi buvo mėsininku ir 
kupezius gyvuliu, po tam savo 
pažystama apiplesze nuo pini
gu ir visokiu brangenybių 
kokias turėjo prie saves. Nu
pjovė lavono kojas ir rankas ir 
indejo in dideli gurbą, nunesze 
ant tilto ii’ inmete in upe, po 
tam isžkeliavo in Berlina. Pa- 
licije aplaikus 'žinia buk Lind- 
neris nesugryžo namo, pradėjo 
jo jeszkoti. Žadintojas likos 
aresztavotas ant geležinkelio 
stoties. Isz pradžios jisai už
sigynė buk savo dranga nužu
dė, bet kada palicije. rado ant 
jo nužudyto laikrodėli ir kitus 
dalykus, prisipažino buk drau
gą nužudė manydamas kad jis
ai turi didele suma pinigu prie 
saves. Palicije in kėlės dienas 
iszgavo dideli gurbą su lavonu 
nužudyto isz upes.

Pittsburgh. — Ant Pennsyl- 
vanijos geležkelio atsitiko ne
laime kurioje likos užmuszti 
penki žmones ir keturi sužeisti. 
Trūkis nusirito nuo begiu per 
sulūžusia sztanga. .

SZIRDIS SUSTOJO PLAKUS 
PER 12 VALANDAS;
ŽMOGUS ATGYJO.

Geneva.—Atsitikimas kuria
me szirdis sustojo drabuotis 
per dvylika valandas, po tam 

i vela pradėjo plakti, atėjo isz 
Berno, kur kunigas Staufenber- 
is nustojo gyventi ir pripažin
tu mirusiu per daktarus. Ku
nigas 55 m., amžiaus, sirgo nuo 
kokio tai laiko szirdies liga 
ir ana diena krito ant ulyczios 
negyvas. Graborius ji paren
gė ant palaidojimo ir paguldė 
in graba. Po dvylika valandų 
kunigas atgyjo, užtemindamas 
aplinkui save visokius žiedus 
ir verkenezia gimine. Kuni
gas atsisėdės, isztare žodžius: 
“Da mano paskutine valanda 
neatėjo.” Sziadien da yra gy
vu ir sveiku.

VAIKAS “VELNIAS,” TURI 
ARKLIO KOJA IR UODEGA.

Nevrokop, Bulgarija.,—Lon
dono laikraszcziai apraszineje 
apie tūla motere, kuri pagimdė 
dvyLiiukus. . mergaite ir vaika. 
Mergaite buvo kaip ir kiti, bet 
kada pradėjo mazgoti vaika, 
nemažai momka persigando, 
kada pamate vaika visa plau
kuota, su arklio koja ir uodega 
užpakalyje. Po numazgojimui 
tasai “velniukas” buvo labai 
vikrus ir raivesi in visas szalis. 
Motina norėjo ji pasmaugt, ku
ri pavojingai apsirgo ir in ke
turias valanadas po pagimdi- 
mui mirė. Vyras tosios mote- 
res labai girtuoklavo ir baisiai 
su ja pasielgadavo, tankei 
szaukdamas: “Kad velnias in 
tave inlystu! ’ ’

JAPONAI ISZKERDE 25,500 
KINCZIKU.

Shanghai, Kinai.,-*— Dažino
ta czionai ana diena, buk 25,500 
Kincziku likos iszskersta, o in 
nelaisve paimta 9,735, nuo Ko
vo iki Balandžio menesio per 
Japoniszkus kareivius, kurie 
dabar eina ant Changhsee, pro
vincijoj Hunan. Raportai teip 
gi skelbia buk Japoniszki ero- 
planai paskandino 42 Kinczku 
laivus, ant upes Han, kurie vė
žė tukstanezius Kiniszku karei
viu ant kariszku lauku.

PARDAVINĖJO
AUKSINIUS PINI-

GUS PO PENĄ
TIK DU ŽMONIS PIRKO.

Brighton, Anglija.,—■ Žmo
nis nėra tokiais lengvatikiais, 
kaip nekurie apie tai tiki, kaip 
parodo sekantis atsitikimas 
czionais. Ana diena tūlas ak
torius susilaižino su savo drau
gais, kad stos ant kampo uly
czios ir pardavinės auksinius 
penk-dolerius po viena peną, 
bet nesiras penki žmonis kurie 
panorės pirkti nuo jo auksin
ius pinigus. Draugai priėmė 
jo laizybas. Aktorius atsisto
jo prie kampo ulyczios ir siūle 
praeigiam auksinius pinigus už 
viena peną, bet praeigiai tiktai 
juokėsi isz jo, kalbėdami, kad
tai gal kokis szposininkas, ar
ba žmogus nepilno proto, kuris 
auksinius pinigus parduoda už 
viena peną. Kada žmonis vė
liaus dažinojo, kad isztikruju 
galima pirkti už viena peną 
auksini pinigą, pradėjo jeszko- 
ti to geradejaus, bet aktorius

KOKIA SZLEBE TOKIA PA- 
PEROSINEI DŪMAI.

Rymas, Italija.,—Tūlas Ven- 
griszkas teknikas iszrado dir
bimą paperosu be bibulkos ku
rie yra suraitoti in plona taba
kini lapeli ir neiszduoda durnu. 
Tūlas Angliszkas iszrado dir
bimą paperosu isz kuriu iszeina 
durnai visokios borvos. Jaigu 
moterėles neszioje szlebes ko
kios jos nebutu ir kada užraka' 
paperoisa, tokis iszeina ir du
rnas. Bet tūlas iszradejas Ka
nadoje iszrado elektrikine pyp
ke kuri užsidega pati kada iii 
ja prikimsza tabako.

su savo draugais nusidavė in 
hoteli ant geru pietų, už kur
iuos draugai turėjo užmokėti. 
'Tik du žmonis pirko auksinius 
pingus. . t •

DEGINO KRYŽIUUS 
PECZIUJE.

Varszava, Lenk.,— Ant Pra
voslavu kapiniu nuo kokio tai 
laiko dingdavo medinei kry
žiai nuo kapu. Palicije ant ga
lo pradejotirineti piktadari ir 
pasisekė suimti 29 metu Ona 
Kovalczik, kuri jau kelis kar
tu baudžema už vagystes. Mo
tere isztraukinejo kryžius isz 
kapu, sukapodavo ir deginda
vo pecziuje. Tokiu budu 'su
naudojo 18 kryžių.

BOMBA UŽMUSZE 35 
KINCZIKUS.

Nankow, Kinai., — Kada 
czionais didele myne žmonių 
apvaiksztinejo užimta miestą 
per Japonus, kas tokis mete 
bomba in myne žmonių, kuri 
užmusze 35 Kinczikus ir daug 
sužeido. Daug likos sumin
džiotais per Japoniszkus raite
lius, kurie stengėsi suimti bom- 
bininka.

Paskutines Žinutes ;
Concord, Mass.,—Penki vai

kai likos skaudžei sužeisti, ka
da bosas kuriame važiavo susi
dūrė su ekspresiniu trukiu ant 
sikerskelio.

Ashley, Pa.,— Huber kasyk
los, kurios priguli prie Alden 
Coal Co., apie 1,600 darbinin
kai pamėtė darbus, už tai kad 
kompanija neprieme in darba 
senus darbininkus.

Conshocton, Ohio. — Laike 
maiszaties tarp straikieriu' ir 
darbininku prie Reitler kasyk
lų, likos užmusztas vienas žmo
gus ir keli skaudžiai sužeisti.

Washington, D. C. — Instru
mentai parodo buk apie 9,000 
myliu tolumo atsibuvo smarkus 
drebėjimas žemes kuris igal at
sibuvo Japonijoj ar Kinuose, ,



“SAULE’’ MAHANOY CITY. pa.

Kas Girdėt
James Donald ana diena nu

sipirko sau už 25 centus desz- 
ros vienam isz Žydiszku kromu 
vakarinėje dalyje miesto New 
Yorke o kada parsinesze namo 
ir pradėjo valgyt, užtiko ka to
kio kieto dantyse ir mane kad 
tai szmotelis stiklo. Kada ge
riau jam prisižiūrėjo, persitik
rino kad buvo keturiu karatu 
puikus deimantas. — Užsimo
kėjo žmogeliui pirkti koszerine 
deszrele.

Žydiszkas rabinas Switzer, 
isz New Yorko, ant tikejimisz- 
ko susirinkimo apreiszke kad 
ateityje ant svieto bus tiktai 
vienas tikėjimas arba Univer- 
sialiszkas Iszpažinimas Dievo. 
Žmones susivienys in viena ti
kę j imiszka ryszi.

Daug vandens nuplauks pa
kol tasai iszsipildys. Svarbiau
sia kliūtis tame yra patys dva- 
siszkieji: rabinai, kunigai ir
pastorei. Juk kožnas isz dva- jo užtektinai amunicijos ir gin- 
siszkuju giria kad tik ju tikeji-

ninkus isz Lietuviszko garnizo
no kuris radosi Klaipėdoje, 
vardais Žemaitis ir Bernotas, 
su “pulku” kareiviu kuris su
sidėjo tik isz vieno kareivio. 
Šumane jie apleisti savo “po
zicijas” Klaipėdoje ir kovoti I 
lyg paskutiniam. ‘Tasai “pul
kelis” apsikasė Melnrage, ar
timoje žemiszJko turto Vokisz- 
ko vado, daktaro Neumann©. 
Tieji trys narsus vyrukai ture-

klu ir nutarė pradėti kova su
mas yra geriauses o kiti niekam Voikiecziais. Taipgi turėjo prie
neverti. Ir kaip ežia gali užsto
ti vienas tikėjimas'!

Atsitiko tai Arkansuose. — 
Dolores Enterline, turėdama 
vos 15 metu, likos sužeista per 
szuvi paleista isz ranku jos gar- 
bintojaus, 68 metu Szimo Wes
ton. Szove jis in mergaite isz 
pavydumo už tai kad ji susi
tikdavo su jaunesiiiu jaunikiu. 
Tai tau! Galva žilsta, o szirdis 
siunta... Reiketu taji insimyle- 
jusi sena kvaili panardyti in 
užszalusia upe o gal atausztu jo 
smegenys.

Žmogau, neapkalbinek savo 
artima ir ji neapjuodinek nes 
nežinai valandos kada reika
lausi nuo to paties artimo pa
gelbės tavo nelaimėje nuo ku
rios niekas negali apsisaugot. 
Jeigu negali isztarti apie ji ge
ra žodeli tai veluk sukask dru- 
czei savo liežuvi už dantų o 
taip darydamas jam padarysi 
ne gero ne blogo ir busi užgana- 
dintas.

ISZ LIETUVOS Ameriko±ka Mo,iia

■saves reidio aparata su ku
riu om susinesze su savo Lietu- 

i viszku vadu kuris jiems davi- 
Ana diena antru kartu iszte-Į nėjo paliepimus ka turi daryti.

kejo už vyro duktė Ameriko- 
niszko tureziaus, George M. 
Mallon. Sziuom kart dukrele 
apsivedė su Meksikonisziku 
spovteliu, Vincenzio Angelo 
LevažiO.

Turtingi tėvai sudėjo in ban
ka pasogo del jaunavedžiu — 
“maža” dovanele pinigu nuo 
kuriu jaunavedžiai aplaikines 
kas meta po 25 tukstanezius 
doleriu ant “pragyvenimo.”

Ant szios aszaru pakalnes 
randasi daug žmonių kurie ne 
sėja ne aria o bet linksmybėse 
■gyvena. Yra tai žentdlei tur- 
cziu kurie darbininkus mokina 
kad darbas yra cnata ir palai
minimu.

Bet patsai nuo tojo palaimi
nimo apgina savo vaikus ir sa
vo žentelius.

Isz pradžių tieji aficierei ne
norėjo klausyti paliepimu savo 
pcrdetiniu bet ant galo suprato 
kad ju ipasiaukavimas iszeitu 
ant niek todėl ant galo sugryžo 
in Lietuva.

APVOGĖ LIUBAVO 
BAŽNYCZIA.

Kovo 30 d. Mariampoles apy-i 
ganios teismas nagrinėjo J. Žu-' 
kausko, pereita rudeni, apvogu
sio Liubavo bažnyczia, byla. J.1 
Žukauskas isz bažnyczios pavo-j 
ges kryžių ir du užtiesalus,, bet' 
visa tai jam buvo sunku par
duoti. Insidrasincs J. Žukaus
kas szituos daigius pasiute Kal
varijos klebonui, kuris ji inta- 
re tuos daigius pavogus ir pra- 

' uesze policijai. Apygardos teis
mas J. Žukauską pripažino kal
tu ir nubaudė trimi metais sun
kiųjų darbu kalėjimo. Indomu 
kad jisai norėdamas apvogti 
Kalvarijos bažnyczia, neszėgi 
isz Liubavo in Kalvarija kope- 
czias.

Kožna meta valdžia iszrenka 
“Amerikonįszka Motina’’ kuri 
neteko sunaus laike Svietines 
kares. Szimet likos iszrinkta 
poni Elias Camton, isz Woos
ter, Mass.

Treczias Prisakimas Dievo
KRIKSZCZIONISZKAS

SKUST-BARZDIS.

Praeituose laikuose bažny- 
czios buvo del garbes Dievo ir 
pasimeldimo bet bažnyczia 
ateityje

“Mirtis ženklina pradžia 
naujo gyvenimo dvasiu sviete, 
su taja paezia meile, neapykan
ta, savmylista Air prakilny
bėms, ’ ’ — kalbėjo laike prolek- 
cijos Edwardas Markham, žy
mus poetas Londone.

“Duszia mirusios ypaitos už- 
grabiniam gyvenime turi tobu
lintis pagal dasekima koki tu
rėjo už gyvenimo ant szio svie
to nes žmogus ir po mireziai 
neszasi su savim ant ano svie
to neapykanta arba meile. 
Dvasios tenais nekenezia už sa
vo nusidėjimus arba neaplaiko 
atlyginimą už savo geros dar
bus.”

Butu viskas gerai ir galima 
butu in tai intiketi jeigu poetas 
duotu mums davada, kokiu bu- 
du jis isztyrinejo ta viską, apie 
ka kalba.

- tai bus vieta del pa
silinksminimo jaunosios gent- 
kartes.

Kožna diena vis girdėt dau
giau balsu apie invedima viso
kiu pasilinksminimu del jau
nuomenes. Ana diena dvasisz- 
kieji isz Denver, Kolorados, nu
tarė kad jeigu jaunavedžiai 
ima szliuba bažnyczioje tai ko
dėl negali joje linksmintis, juk 
geriau jaunai porelei praleisti 
linksmai laika bažnyczioje ne 
kaip szokiu svetainėje, automo- 
biliuje ant apleisto kelio arba 
parkuose — sako tieji dvasisz- 
kieji.

Sziadien bažnyczios yra per 
mažai naudojamos o Sutverto- 
ja galima garbint ne tik maldo
mis bet ir nekaltu pasilinksmi
nimu, — kaip raszo apie tai 
Rasztas Szventas.

Miestelis Donora, Pa., (neto
li nuo Scranton), kuriame ran
dasi apie 13 tukstaneziai gy
ventoju, ėmėsi prie darbo pasi
rūpint visiems ateiviams uke- 
siszkas (citizen) popieras, 
s'kaitliuje 916 ateiviu. Tuom 
darbu užsiėmė draugavęs, kliu- 
bai ir bažnyczios ir lyg sziai 
dienai visi foreignerei (atei
vei) jau aplaike pirmutines po
pieras.

Ukesiszkos popieros yra la
bai reikalingos sziadien del 
ateiviu kurie ant senatvės pa
reikalautu senatvės pensijų, 
naszles su vaikais ir tieji kurie 
dirba ant visokiu valdiszku 
projektu. Todėl stengkites insi- 
gyti Amerikoniszkas popieras 
kuogreieziausia nes nežinote 
kas ateityje gali užstoti Suv. 
Valstijose.

Lietuvos Padėtis

MIRE 115 METU ŽMOGUS.
Alytus. — Butrimonių vals., 

Pockunu km., gripu mirė se
niausias toj apylinkėj gyv. 
Juozas Gvazdauskas, 115 m. 
amžiaus. Jis ne tik atsimena 
bet ir pats keliolika metu ėjo 
baudžiava Kaspariszkiu dvare 
ponui Rezvonui. Buvo gaudo
mas rekrutan, taeziau iszsisu- 
ko. Vokiecziu okupacijos metii 
ji buvo pakorė bet laiku buvo 
iszgclbetas ir sulaukė tokio pa
vydėtino amžiaus.

Toki amžių gyvendamas jis 
susilaukė net szesztos eiles ai
niu. Vyriauses sūnūs turi apie 
85 m., anūkai po 60 m. amž., 
proanukai apie 35 m. ir taip to
liau.

Dar buvo tvirtas, dirbo viso
kius ukisakus arbus tik gripas 
su plaucziu uždegimu pribaigė 
atkaklu dzūką-.

Nepiliecziai ir WPA 
Darbai

Kl. — Nespėjo prezidentas 
Rooseveltas paskirti nauja W 
PA administratorių, kaip visi 
ateiviai buvo paliuosuoti nuo 
WPA. Kaip jis gali praszalinti 
tuos vyrus nuo darbu, jie bied- 
ni ir daugumoje atsitikimu tu
ri užlaikyti ir kitus.

At. — Nėr naujo administra
toriaus kalte. Kongresas pra
vedė instatyma po kuriuom nei 
mažiausia dalele paskirtu WP 
A pinigu gali būti vartojami 
kaipo algos nepiliecziams.

“Pirmu Popieru’’ Savininkas 
Vis Yra Ateivis.

Jeigu mes . persistatysime 
sau kad obuolys yra didumo 
musu žemes tai skūra ant tokio 
padidinto obuolio turėtu storu
mo dvidesziimts myliu. Kaip 
mažai žmogus pažysta savo že
me arba lukszta 'žemes ant ku
rios gyvena nes tik isztyrinejo 
jos storuma vos ant vienos my
lios. Žmogus su sziadi etnine isz- 
minczia turėtu stengtis isztyri- 
net giliau žeme ant kurios gy
vena.

Margarieta Brisbon, 83 metu 
amžiaus, negali vela iszteketi 
už savo vyro tik už dvieju metu 
laiko — taip nusprendė sudžia 
mieste Memphis, Tenn., sude, 
kada jai davė persiskyrimą nuo 
jos paskutinio vyro. Motere 
pripažino buk jos antras vyras, 
turintis 86 metus, apleido ja in 
du! metus po apsipaeziavimui. 
—Žinokie dabar žmogau, ar bo
ba pasiuto ar sūdai neteko pro
to? Kaip duodasi matyt tai 
abudu mažai turi proto.

Dvideszimts penki metai ad- 
gal ir daugiau, jeigu motere at
liko savo gaspadoriszka užduo
ti kaip: prižiūrėjo narna gerai, 
viską padare ant laiko, vaikur 
užlaikė czystai, vyro kožna pa
geidimą iszpilde ir t,t., tai sa
kydavo kad toji motere. pildo 
.savo privaluma kaipo gera 
gaspadine ir pati. Daugiau nie
ko nuo jos nereikalavo o ir ji 
pati nesijautė nuskriausta. Jos 
visas svietas buvo tarp keturiu 
sienų jos namelio ir ji buvo už- 
ganadinta.

Bet paskutiniuose metuose 
užėjo dideles permainos tarp 
moterių. Motere susiprato kad 
laikytis su progresu ir viso
kioms permainoms turi permai
nyt būda savo gyvenimo. Turi 
eiti drauge su progresu, daly
vauti drauge su visu svietu, 
mokytis ir iszsivystyt savo pro
tą kad būti iszmintinga ir atsa
kanti del iszauginimo jaunos 
gen'tkartes.

Lietuva brangi, 
Nelaimes užgriuvo, 
Klaipėdos kraszta 
Preiszo naguos žuvo. 
Ten musu broliai 
Gyventi bijo, 
Nes juos apžiojo 
Smakas Vokietijos. 
Ten kur Keistutis 
Narszus juodinėjo, 
Ten'zveju dainos 
Nuo amžių skambėjo. 
Ten kur banguoja 
Jura Baltijos, 
Dabar takraszta 
Hitler’is praryjąs. 
O kad pabustu 
Senas Keistutis, 
Tai griebtu karda 
Hitler’i pa ju tęs.
Grietai jis jotu 
In Klaipėdos kraszta, 
Kur Vokiecziai žudo 
Musu kalba ir raszta. 
Szauktu Žemaiczius 
In kova, kas gali, 
Ir vela padarytu 
Laisva savo szali.

—Vargo Duktė.

SZIAULIUOSE NUSIŽUDĖ 
K. PLUTAITE.

Pas tūla B-cziu Sziauliuose 
tarnavo K. Plutaite, 18 metu 
mergaite. Kovo 28 d. ji atsigė
rė acto esencijos ir nuvežta li
goninėn mirė. Matyt, gyveni
mas jai buvo baisesnis už mirti.

45,000 LIETUVIU SOVIETU 
RUSIJOJE.

Pagal paskutini 1937 m. sta
tistikos daviniu suraszinejima 
Sovietu Rusijoj esą 45,000 Lie
tuva, bet Lieituviszkai kalba tik 
22,000. Centrinėj Rusijoj yra 
apie 21,000, Gudijoj 7,000 (isz 
ju 5,000 kalba Lietuviszkai), 
Ukrainoj taip pat 7,000, bet 
daugumas ju nutautę. Apie 10,- 
000 Lietuviu yra Azijos Rusi
joj. Isz ju Lietuviszka dar kal
ba 6,000. Kai kur Sovietu Rusi
joj Lietuviai gyvena atskirais 
kaimais^ir sudaro net atskirus 
“kolchozus.”

Kl. —Turiu savo “pirmas po
pieras.” Darbo ežia negaliu 
rasti ir ketinu sugryžti in Lie
tuva. Ar asz pamecziau Lietu
vos pilietyste? Ar man sunku 
but iszvažiuoti isz Jung. Vals
tijų?

At. — ‘ ‘Pirmos popieros ’ ’ ne
padaro tamsta szios szalies pi- 
liecziu ir neatėmė sena pilietys
te. Dar neemei isztikimumo pri- 
siega. Jung. Valstijų valdžia 
nesulaikys tamstos iszvažiavi- 
ma. Pirmiaus persitikrink jog 
senas pasipertas tvarkoj arba 
ar gali gauti nauja pasporta 
nuo valdžios kuriai priguli ta
vo isztikimumas. —F.L.I.S.

Angliszkam mieste Bath gy- 
I veno kitados tūlas skust-barz- 
| dis (barbėris) vardu M illia- 
j mas Kind. Daugiausia darbo ir 
; pelno turėjo Nedeliomis ir to- 
I del niekados negalėjo eiti in 
bažnyczia. Kada ėjo skusti kar- 

Į ta turtinga poną, dirstelėjo in ■ 
atidarytas duris bažnyczios isz 

' kur daejo in jo ausis balsas kal- 
banezio kunigo:

— Atsimyk idant szventa 
diena szvensti.

Sustojas klausė tolimesnio 
pamokinimo kunigo ir persi
tikrino jog Dievas nelaimina 
tiems kurie laužo treczia prisa
kymą Dievo.

Nuėjo nerimaudamas ir su 
sunkia sanžine dirbo toliaus. 
Bet sanžine jam nedąvinejo ra
mumo, pažindamas savo klai-

j°g Dievui taja diena turi 
patarnaut o ne žmoniems.

Pradėjo daugiau apie tai 
manstyt ir jeszkoti maldoje su
raminimo. Paliovė skusti Ne
deliomis ant ko daug nukente, 
ponai, kuriuos skuto, apleido ji 
ir nuėjo kur kitur skustis — o 
jisai papuolė in tokia beda jog 
buvo priverstas uždaryti savo 
skust-barzdinyczia ir persine- 
sze in vargingesne dali miesto 
kur skuto Lik vargingiausius 
žmones.

Viena Subata kokis tai po
nas, kuris taja diena pribuvo in 
miestą, užklausė savo važny- 
czios kur randasi skust-barzdis, 
parode jam sidepuka kuriame 
gyveno Williamas Kind. Pake- 
levingas inejas liepe ji tuojaus 
nuskust' nes kaip pats prisipa
žino, nenori tojo darbo atlikti 
Nedeliomis. Tieji žodžei labai 
sujudino szirdi Kindo. Apsi
verkė vargszas ir melde pake- 
levingo idant jam duotu kelis 
skatikus ant pirkimo žvakes 
nes neturi už ka nusipirkt. Pa-

Su 283 Naujais Paveikslais
160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - 5 įi coliu ploczio

Narsus pulkelis Lietuviszku 
kareiviu.

Tik dabar iszejo apsakymas 
apie du Lietuviszkus parucz-

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

GIRTAS PRIGĖRĖ GRIOVY.
Gataucziu kaime, Linkuvos 

valscz., Kerszniu kanale pa
skendo gryždamas isz turgaus 
neblaivus pil. Adomas Tuomas, 
70 metu amžiaus. Paskendusi 
ji rado giminaicziai ir parsiga
beno namo palaidoti.

PASIKORĖ VIKTORAS 
SZARKA.

Sziauliu mieste, Vyszniu gat
vėj, 25 Kovo pasikorė Viktoras 
Szarka, jau 75 metu amžiaus 
senukas. Jis neturėjo isz ko gy
venti.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ani 
susirinkimu. Preke . . , 25e.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Pręke . . . 25c.
VV. D. BOCZKAUSKO-CO., 

MAHANOY CITY. PA.

s
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
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,' 
MAHA NOY CITY. PA.. U.S.A.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Iiztikimiaoi* Graboriot 

:: Gabiausia* Balsamuotojas n
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko-

Y5 kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- |E 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininka K 
moterems., Prieinamos Jį. 
prekei. sj,

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;B16 W. Spruce Si 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willint Stre« 

Bell Telefonai 538-J

kelevingas noringai iszpilde jo 
praszyma, manydamas jog ta
me turi būti didele priežastis 
jog tasai žmogus inpuole in to
ki varga. Kada jau buvo ap
skustas, tarė:

— Istorija tavo gyvenimo tu
ri būti labai akyVa. Dabar netu
riu laiko jos iszklausy’t bet te 
tau doleri — kada sugryžsziu 
kita karta iszklausysiu tavo ap
sakymo. Kaip tamistos pravar
de ?

— William Kind.
— William Kind? Kaip ma

nau tai tamista paeini isz vaka
rines Anglijos.

— Taip, isz Kingston©.
— Kaip tamistos tėvas vadi

nasi ?
— Tamoszius.
— Ar tėvas da turėjo broli?
— Taip bet jis iszkeliavo iri 

Indija ir daugiau apie ji nebu
vo girdėt.

—- Eikie tamista su manim! 
— paszauke nusistebėjas nepa- 
žinstamas, — dabar einu pas 
žmogų kuris sakosi jog jo pra
varde yra Williamas Kind isz 
Kingston© — eikie su manim 
ir stok jam in akis o jeigu man 
avėsi jog tu esi tikrai tuom 
William Kind kurio jeszkau 
nuo senei tai atvežiau tau labai 
linksma žinia. Tavo dede mirė 
ir paliko tau dideli turtą kuri 
tau neužilgio atiduosiu.

Prieja prie automobiliaus, 
kur stovėjo prasimines William 
Kind, lengva buvo davesti jog 
tai buvo apgavikas o vargingas 
ir teisingas William Kind ap
laike dideli turtą kada radosi 
didžiausioje bedoje. Taip, var
gas, kuri apturėjo per szvehti- 
ma Nedeldieniu, buvo priežas
tim aplaikymo didelio turto ku
rio kitaip nebutu aplaikes jei
gu nebūta gyvenęs ant tosios 
ulyczaites užlaikantis Treczio 
Prisakymo Dievo.

—: Toliaus bus :—

Mažas Patrna- 
vimas atnesze 
dideli vaisiu
Atsiminkite apie tai jog ma

žas patarnavimas atnesza lan
kei didesnius vaisius ne kaip 
didžiausios aukos.

Sztai paduodame kelis pa
vyzdžius :

1. — Tamsiam ir troszkinan- 
cziam kambaryje ant ketvirto 
angszto gulėjo ligonis sergan
tis nuo ilgo laiko.

Laikas nuo laiko atlankyda
vo ji daktaras bet isz priežas
ties vargo rodos daktaro nieko 
negelbėjo.

“Szviesa saules ir szviežias 
oras ponui daugiausia, reikalin
ga,” kalbėjo daktaras.

Iszgirdo tai viena karta prie- 
telis ligonio, darbininkas taip 
pat kaip ir jisai ir tuojaus pasi- 
szvente kasdiena ligoni isz ket
virto angszto nuneszt žemyn 
tropais ir pa-sodindavo ji ant 
saulek Po keliu sanvaieziu li
gonis suvis pasveiko o dakta
ras nuola'tos kalbėdavo jog pri
valo būti dėkingu1 savo priete- 
liui o ne jam nes tik jis prisi
dėjo prie jo pasveikimo pada
rydamas jam kasdienini patar- 
navima.

Antras pavyzdys:
Vienas misijonierius gryž- 

tantis isz Afriko gulėjo lovoje 
•ant laivo sergantis. Sztai isz
girdo szaukima: “gelbėkite,

žmogus .skensta!” Misijonie- 
rius norėjo szokti in mares bet 
pamislino jog jau kas tokis szo- 
ko pirma in pagelba skenstan- 
czio; naktis tamsi ir ar paregės 
nelaiminga? — taip mislyda- 
mas indejo in langa savo lem- 
puke nes tuojaus iszgirdo 
szauksma: “aeziu Dievui, jau 
radome!’’ Kaip-gi nusistebėjo 
kada ant rytojaus iszgirdo jog 
per jo lempuke, kuria buvo ju
dėjais in langa, szviesa puolei 
per langa ant skenstanezio ir 
per tai prisidėjo prie iszgelbe- 
jimo nelaimingo. Mažas tai bu
vo patarnavimas bet vaisiai di
deli.

Treczias pavyzdys:
Sena motere, negalėdama sa

vo artimui kitaip iutikt, isz 
priežasties ligos ir senatvės, 
rinko nuo kelio szmotelius stik
lo idant basi vaikai nesusižeis- 
tu sau kojų! — Sztai mažas ir 
lengvas patarnavimas savo ar
timui o taip-gi ir pavyzdis kaip 
galima nuo nelaimes apsaugot 
mažiulelius kurie apie tai su
vis netemina o kiek tai aszaru 
ir kentejimu apsaugojo jeigu 
butu 'kas sau insipjove koja?

Dievas už toki darba szim'ta 
kartu užmoka.

—• Kožna minu'ta mes par
gabename isz kitu sklypu po 
szeszis svarus czesnako.

—■ Kožna minuta Kanados 
gyventojai inmeta in pasztines 
dėžutės po 2,500 šmoteliu 
paszto.
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SAULE’ ’ M AHA NOV CITY. PA.
dangezio bet ir ten jiems daž
nai 'sukliudydavo keleiviai. 
Apie devinta valanda vakare 
Morisonas pabaigęs darbus sa-

17^ A 1 ¥ vo virszininko kambaryje, nu-1>JT> 1% A Iii J^l namo i11 ma^aJa kajute, ku- buvo gautas laivelis isz garlai-l AM AA41 VM| ri buvo gale laivo. Uždegdamas vio sandelio bet pakol ji nulei-:
I elektros szviesa jis Isz syk pa-,do in vandeni, kolsusedo mat-

DEIMANTU
Su vargu matrosai spėjo pri

plaukti atgal prie garlaivio. 
Laivas buvo pakeltas atgal. 
Pasirodė kad visi kiti laiveliai! 
ir-gi buvo pramuszti. Greitai!

— Jus galite patikėti man, 
Meri! — kalbėjo jis — mane vi
sos moteres myli ir, jeigu asz 
norecziau tai pas mane butu 
daug jaunuju! Bet kol kas man; 
ne viena nepatiko. Jus man pa- j 
likot isz pirmo pažvelgimo! 
Jus tokia gera...

Meri susijaudinusi nuleido 
akis, tacziau nesiprieszino kuo
met Morisonas priėjo ir apkabi
no ja.

— Ka jus darote? — greitai 
susznabždejo ji.

Jis paėmė ja už smakro ir no
rėjo pabueziuoti. Bet staiga pa
sirodė Pinkertonas. Meri su
szuko ir pabėgo o Morisonas 
paraudonavo ir susijaudinės 
stovėjo vietoj. Pinkertonas pa
mojo pirsztu ir tarė:

— Matyt, tu kelyje nori sekti 
ne tik prieszininkus. Skonis 
pas tave neblogas, ka reikia 
tau pripažinti.

Morisonas nusiszypsojo.
— Žinote, virszininke, ne

kvaila ir pasilinksmint kelyje. 
Ji man labai patinka, ta mer
gaite, bet asz neužmirsztu ir sa
vo pasižadėjimu.

— Tuo labiau, jeigu galima 
tuo laiku pažaisti! Man rodosi 
kad tu niekuomet nebuvai toks 
szventas.

— Kas tai nepamenu — su 
nekaltu veidu atsake jaunas 
seklys. Pinkertonas nusijuokė 
ir tarė:

— Nueikie ir atneszk man isz 
kajutes knyga juodu virszu. Ji ' 
guli ant .stalo! Atneszk man ja 
ant pirmo dangezio!

Morisonas1 tuojaus nusileido 
laiptais žemyn o Pinkertonas 
gryžo in pirmutini dangti ir at
sisėdo savo kedeje. Mrs. Eva 
Silvestron vis dar sėdėjo savo 
vietoje. Greitai gryžo Moriso- 
nas ir padavė knyga savo vir- 
szininkui. Be to jis pažvelgė in 
moteriszke, nenoriai pasikratė 
ir dar akyliau pažiurėjo in ja. 
Pastebėjus ji tai nusigando ir 
apsisuko.

— Kas su tavim? — paklau- 
įse Pinkertonas savo pagelbi- 
ninko.

— Nieko — atsiliepe tasai — 
mane pavergė koks tai tolimas 
susiejimas...

Pinkertonas noriai butu pa
klausęs, ka primena Morisonui 
toji moteriszke, bet kadangi 
buvo per arti, jis negalėjo to 
padaryti o atsikelti buvo nepa
ranku kad neatkreipus in save 
domes. Jis atidengė knyga ir 
atleido Morisona atidedamas 
iszklausyma tolimesniam lai
kui. Greitai Mrs. Eva Silves
tron atsistojo ir nuėjo in savo 
kajute. Iki pietų ji neiszejo 
daugiau in virszu ir pietus lie
pė paduoti in savo kajute. Kuo
met Pinkertonas paklausė savo 
pagelbininko, kodėl szitas at
kreipė dėmėsi in Mrs. Silves
tron, Morisonas atsake:

— Asz pats to nežinau! Bet 
man rodos kad kur tai asz ma-

r pa- . ( 
mate ant mažo staliuko raszte-j i 
Ii. Jis iszsivyniojo ir perskaitė 
raszta neinpratusios raszyti 
rankos:

— Lauksiu jus vidunaktyje 
ant paskutinio dangezio!

Morisonas smarkiai apsi-J 
džiaugė. Szitas rasztelis galėjo 
būti paraižytas tiktai Meri! 
Jis pasididžiuodamas pažiurė
jo in veidrodi ir akys jo sužibė
jo.

— Na, ir vyras tu, Morisonai!
— prabilo jis — gražus vyras!) < 
Priesz tave neiszsilaikys ne 
viena moteris. Oi, ir linksma-gi 
bus...

(Reikia pažymėti kad Mori
sonas buvo gana doras, Dievo
tas vaikinas, kaip ir Nat Pin
kertonas, tacziau mėgo dorai ir šiai visa iszpasakojo, kuo dau- 
pasilinksminti.) gelis tvirtai ir tikėjo. Sulyg

Jam in galva neatėjo jokia pramusztais laivais buvo maty- 
bloga mintis. Tik nekantrumu t i kad nusižengimas jau isz 
lauke jis paskirtos valandos, anksto buvo ruosztas.
Ankscziau jis nenorėjo eiti kad Pinkertonas su žiūronais sto- 
nesusitikus su kitais keleiviais, vėjo ant paskutinio dangezio ir 
Vis dažniau ir dažniau jis žiu- žiurėjo in atsitolstanti laiveli, 
rojo in veidrodi ir be penkiolik- Žuvimas Morisono hutu jam 
os minueziu dvylikta jis iszejo. didelis nuostolis, nes jis smar- 
Visur buvo ramu. Girdėti buvo kiai buvo prie jo prisiriszes ir 
tik lygus bangu užimąs. Mori-1 mylėjo ji, kaip aunu, 
įsonas praėjo per garlaivi iszil- 
gai kajutu iki paskutinio dang
ezio ir laiptais užlipo ant jo.

Iszejas in tyra orą jis giliai I Inkrites in vandeni jis iszsyk 
atsiduso. Ant laivo dangezio susiprato ir nesiblaszke. Jis 
nieko nebuvo. Jis priėjo prie greitai stvėrėsi plaukti. Tik ta- 
laivo kraszto ir pažvelgė in vii- da jis pajuto baime kada pama- 
nis. tee kad garlaivis nuėjo gana to-

Buvo puiki naktis! Danguje Ii pirmyn. Jis eme rėkti isz visu 
plaukinėje keletas mažu debe- jegu ir eme plaukti ta kryptimi 
sėliu. Vėjo nebuvo. Ir tiktai di-j kuria nuėjo laivas, 
delis laivas skrode mares pa
likdamas užpakalyje saves pu
tu juosta.

Vidunaktis praėjo o Meri vis 
nesirodė.

Nerimaudamas Morisonas 
pažiurėjo in laiptus o paskui 
vėl atsirėmė in tvorele aptverta 
del atsargumo kad neinpuolus 
in jura ir susimastė.

Staiga laiptu szeszelyj szmek- 
telejo kokia tai baisi masee ir 
iszsitiese. Morisonas susimas
tęs nieko nemate.

Staiga keno tai ranka stipriai 
nutvėrė ji už apykakles ir su 
baisia jėga pakele augsztyn. 
Pirm negu jis suspėjo pasiprie- 
szint, jis smarkiai surikęs nu
lėkė per tvorele ir inpuole in 
vandeni.

Tamsi mase spruko laiptais 
žemyn ir pranyko.

Niekas jos nemate.
3.

Morisonas Iszgelbetas.
— Žmogus už laivo!
Dežuruojas matrosas iszgir

do riksmą Morisono ir pliauk- 
sztelejima in vandeni. Jis tuoj 
eme duoti pavojaus ženklus. 
Garsus szvilpesys suaidėjo ir 
laivas sumažino plaukimą.

Tiesa, ne isz syk pavyko su
laikyti dideli laiva ir isz inerci
jos jis nuplaukė dar gana toli, 
karininkas nuo tiltelio žiūrėda
mas pro žiūroną negalėjo inžiu- 
reti nupuolusiojo in vandeni.

rosai praėjo gana daug laiko. 
Tuo laiku laivas tolokai nu
plukę. Szauksmu Morisono ne
buvo girdėt. Laive buvo suži
nota kad inpuole in vandeni 

Jaunas tarnas New Yorko ko-1 
j mersanto. Tarno kajutėje dege 
elektros lempute o ant stalo1 
gulėjo rasztelis, kviecziantis ji! 
iszeiti ant paskutinio laivo; 
dangezio.

Pinkertonas pabudęs nuo 
triukszmo ir riksmu smarkiai 
susijaudino kada sužinojo kad 
in vandeni inpuole Morisonas. 
O kuomet jam parode raszteli 
jis suszuko:

— Nėra abejonių, kad ežia 
norėta nužudyti mano tania! 
Ji iszmete in vandeni! Jis bal- ‘

Pinkertonas bejėgiame -pik
tume gniaužė kumszczias. Mo
risonas buvo geras plaukikas.

Galiausiai eme gerkle jam 
skaudėti ir jis užkimo. Vanduo 
buvo labai szaltas ir jis turėjo 
plaukti nesustodamas kad ne
sustingtu.

— Veltui gal darbuojasi — 
mane jis — tai ne baseinas ku
ri asz perplaukiau deszimt kar
tu pirmyn ir atgal ir insivaizdi- 
nau geru plaukiku!

Tokiomis mintimis jis didi
no jėgas; be to jis džiaugėsi tuo 
kad atsitikimas su juo nepali
ko nepastebetas, sprensdamas 
tuo, kad jis girdėjo duodamus 
pavojaus ženklus. Bet pamažu 
jis pradėjo nustoti jegu. Alsuo
ti eme vis sunkiau, judesiai jo 
sumažėjo. Akyliai jeszkojo jis 
akimis laivelio — priesz ji tik 
vilnys ir tolumoje matėsi du
rnai garlaivio. Vilties iszsigel- 
bejimui jokios nebuvo.

Jis niekuomet nemane kad 
jam prisieis mirti kada nors to
kiu budu. Pirma karta jam te
ko važiuoti per vandenyna ir 
taip nelaimingai! Dideliu var
gu jis laikėsi vandens pavir- 
sziuje. Jis senai jau nuėmė nuo 
saves szvarka ir marszkinius, 
aeziau su batais tas nepavyko 

padaryti ir jam rodės buk tai 
isz apaezios kas tai traukia ji 
gilyn. '

Visas kūnas jo sustingo. Vii- 
nys vis dažniau ir dažniau pla
ke in veidą jog jis vos tik spe- 1 
davo iszspjauti suru juros van- j
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**",»“* paip brolis nuo brolio galėtu at

sikratyt.
Tėvas ant galo tare in mus:

• --Ar norite traukti losus?
j Su nenoru sutikome ant jo
i užmanymo.

— Na tai padarykime “Die-
, vo Suda. ’ ’ Asz nakties laike už
dą rysiu vienoje kletkoje savo 
duktere o kitoje uždarysiu le-' 
va. Kožnas isz judviejų turės 
ineiti in kletkas ir iszsirinkti 

‘ ta, kas joje randasi.
— Gerai, bet viena isz mud- 

vieju levas gali sudraskyti
— Žinoma kad taip. Bet ar 

ne vis tas pats? Juk norėjote 
vienas kita nužudyt!

— O jeigu tamista už tai pa
trauks in suda?

— Na, tai jau mano veikalas 
o ne jus.

Dirętelejome vienas ant kito 
su neapykanta ir sutikome no
ringai.

Atėjome su broliu naktije in 
cirkusa kur jau viskas buvo pa
rengta per merginos tęva. Abi 
kletkos buvo užtrauktos su pa
loms : “Na, bukie dabar kytras, 
kas randasi kletkose,” tariau 
iii broli.

— Ar ineisime ? Asz eisiu in 
kaire o tu in deszine.

— Kas tau tai pasakė? Asz 
pats eisiu in kairiaja.

— Na tai gerai, eikie in kai
riąja.

— Kytras isz tavęs! — suri
ko mano brolis — neapgausi tu 
manės! Asz pats eisiu in deszi
ne kletka!

— Paskutini karta tau sa
kau, in kokia kletka nori inei
ti?

— Asz eisiu in kairiaja o tu 
in deszine!

Atsidusau giliai, užkeikiau 
ant mano brolio ir nuėjau prie 
deszines kletkos, pakėliau pala, 
atidariau kletkos duris... Tam
su, net akis duria. Pradėjau, 
cziupinet visuose kampuose, 
ant galo dalypstejau ka toki 
szilta...

— Emute, ar tai tu? — už-Į 
klausiau su baime.

— Taip, tai asz, mano mie
liausia — ir užkibo man ant 
kaklo.

— Na, tai tau — pamislinau 
sau, — su mano broliu jau ga
las. Lai Dievas susimyli ant jo 
duszios...

Klausiau1 bet nieko negirdėt 
isz brolio kletkos ne baubimo 
levo. Gal bestija ėda mano bro
li. Puiki istorija...

Bet tai nepa'baiga.
Ant nelaimes apsirikau, ne- 

inejau in tinkama kletka.
Ant rytojaus anksti stojome 

visi prie kletkos. Vienam kam
pe gulėjo malszei levas o ki
tam kampe miegojo mano bro
lis... Pabudo ir tryne akis kal
bėdamas:

— Matai broliuk, dabar ta
sai levas priguli prie manes. 
Gerai užsitarnavau ant jo nes 
yra mokytas ir daro visokius 
perstatymus...

Žvėris yra taip malszus ir 
meilingas kad mano brolis gal 
ir sziadien rodo perstatymus 
cirke važiuojant po visus mies
tus ir yra laimingu. \

— O asz?... Lai perkūnas 
trenkia in mano gyvenimą, ne-

Penkiolikos pėdu kirmėlė, kuri pradėjo ilga pasninką-ke
lis menesius adgal, Phil adelphi jos žverincziuje, ant galo likos 
priversta esti. Dažiuretojas žverincziaus, Roger Conant, ingru- 
do maisto in jos žiotis ir justume in gerkle su ilgu pagaliu. 
Net deszimts vyru turėjo laikyti kirmėlė kad ja prisotint ir 
iszgial'beti nuo bado. Pietus susidėjo isz keliu zuikucziu.

szirdis ir jis plauke pirmyn. 
Pagaliau jis iszgirdo pliausz- 
kejima irklu ir žmonių balsus. 
Dar karta suszuko. Jis spėjo 
pamatyti laiveli. Ji pagriebė ir 
isztrauke isz vandenė. Jis nu
stojo 'sanmones... Matrosai pa
suko atgal. Jis buvo labai links
mi kad jiems pavyko iszgelbet 
skenstanti. Pagaliau laivelis 
prisiartino prie garlaivio. Kuo
met jisai prisiartino visai arti 
nuo garlaivio tiltelio pasigirdo:

— Radote?!
Vienas isz matrosu suriko vi

sa gerkle:
— Yra! Radome!

Stovejas ant paskutinio dang
ezio Pinkertonas lengviau atsi
duso.

Morisonas vandenyje iszsi- 
laike be maž ko dvi valandas. 
Tai buvo nelengva, tuo labiau, 
kad sziuo laiku vanduo vande
nyno buvo labai szaltas. Susi
grūdę keleiviai prie laivo tvo
relių apsidžiaugė kuomet suži
nojo kad Morisonas pavyko isz- 
gelbeti. Valtis buvo pakelta. 
Morisona paguldė in patogia li
gonines lova ir pakvietė gydy
toja. Keleiviai iszsiskirste in 
kajutes o garlaivis plauke grei
tumu. Dideliuose keleiviniuose 
laivuose visada buna slaptosios 
policijos agentai kuriu parei
ga sekti intariamus keleivius. 
Du toki agentai inejo in ligoni
ne tuo laiku kuomet tenai rado
si be gydytojo tiktai Morisonas 
ir Pinkertonas. Visi lauke ka
da ligonis atgaus sąmone. Ga
liausiai gaivinantieji vaistai 
paveikė. Pinkertonas kaip tik 
pastebėjo kad Morisonas juda, 
paskubėjo pažiūrėti ar už duru 
kas neklauso. Kuomet Moriso
nas atgavo sąmone, jis pamate 
priesz save virszin’inko veidą ir 
pajuto rankos paspaudimu. Pa
mažu jis eme atsiminti kas at
sitiko su juo.

— Kaip jautiesi ? — paklau- 
se Pinkertonas.

— Jaucziu kol kas tiktai silp
numą — ramiai atsake Moriso
nas. — Žinote, taip gražiai asz 
dar niekuomet nesimaudžiau 
kaip sziadien.

Pinkertonas nusiszypsojo o . 
vienas isz agentu slaptosios po
licijos paklausė:

, vio asz daugiau nieko nepažys
tu!

— Ar nesusipykot jus New 
Yorke su kuo nors priesz iszva- 
žiavima ?

— Gelbėk Vieszpatie! Su nie
kuo!

Bet ežia insimaisze gydyto
jas ir pasuke:

— Ponai, ligoniui būtinai rei
kalinga yra ramumas! Daleisti- 
na kad jis isz sykio pasveiks 
kuomet pamiegos kaip reikiant 
bet ir-gi dąleistina kad ji isz- 
tiks drugys!

Agentai iszejo isz ligonines 
o Pinkertonas tarė:

— Paklausyk Morisonai!
— Asz klausau!
— Dabar iszsimiegok, kaip 

reikiant o kuomet tu rytoj at
sibusi, tai pasiliksi dar keletą 
dienu lovoje. Gal but tada pasi
seks sujeszkoti piktadari.

— Bukim tikri!

------ TOLIAUS BUS-------

MOTERE AR 
LEVAS

Mieli skaitytojai, pasakysiu 
jums viena isz liudniausiu isto
rijų mano gyvenimo.

( Turėjau dvyna broli, mylėjo
mės kaip priguli mylėtis tarp 
broliu ir tai per ilgus metus pa
kol karta iszejome in cirkusa 
pažiūrėti perstatymo. Direkto- 
ris Cirko turėjo visokiu žvėrių 
— levus, tigrisus, lempartus ir 
daug kitu bet svarbiausia kad 
turėjo patogia duktere kaip 
aniuola.

Mano brolis ir asz insįmyle- 
jome in mergina kaip pasiute. 
Karta prie jos, mano brolis isz- 
juoke mane ir tai taip panieki- 
naneziai kad norėdamas jam 
už tai atsimoket, pagriebiau 
stovincziia misingine lempa o 
jis isztrauke revolveri. Isztrau- ■ 
kiau jam revolveri isz ranku 
bet tas neužsibaige tiktai prie 
merginos akiu szokome vienas 
ant kito kaip žvėrys. Ant bala- 
dojimo ir riksmo merginos at
bėgo jos tėvas klausdamas kas

cziau ta veidą o svarbiausiai 
akis! Bet asz, gaila, negaliu pa
sakyt kur ir kada tai buvo.

Pinkertonas susimanste. Mo
risonui jis nepasake apie tai 
kad ir su juo tas pats atsitiko. 
Eva Silvestron iszejo ant dang
ezio tik priesz vakara.

Morisonas tuo laiku be galo 
meilinosi prie Meri; jįe papras
tai nueidavo ant paskutinio

Kaip tik garlaivis sumažino 
bėgimą tuojaus buvo nuleistas 
laivelis in kuri inszoko penki 
stiprus matrosai.

— Greicziau vyrueziai — su
szuko karininkas — nupuolęs 
toli užpakalyje! Matrosai eme 
greitai irtis. Bet greitai jie vi
si suszuko... laivelio dugne bu
vo skyle.

— - Laivas pramusztas!

deni. Galiausiai jis taip privar
go kad nuleido rankas. Bet kuo
met vilnys vėl užliejo jį szaltu 
vandeniu, kilo pas ji vela noras 
gyventi. Jis mėgino vela plauk
ti toliau. Dar karta jis suszuko 
kiek galėdamas garsiau. Stai
ga jis iszgirdo atsiliepianti bai
sa:

— Laikykitės! Pribunam!
Džiaugsmingai suplakė jam

— Ar jus nematėt piktadario 
kuris jus inmete in vandeni?

— Faktinai nieko asz nema- 
cziau! l

— Ir nieko neintariate?
— Insivaizdinti negaliu, kas 

su manim sulosze tokia kome
dija. ,

— Gali būti ant garlaivio yra 
jusu prieszu?

— Be mano pono ant garlai-

pasidare tarpe musu, na ir ap- 
sakem jam kas atsitiko ir kad 
musu barnio priežastis buvo jo 
patogi dukrele.

— Ai- mylite mano duktere?
— Taip, — atsakome abudu 

karščiai.
— Na, tai gerai! Bet turite 

pripažint man kad mano duktė 
negali būti pati dvieju vyru.

Pripažinom jam teisybe ir

turiu malszios valandėlės su pa
ežiu kuri yra arszesne už Ieva. 
O kad mane vilkai suėstu!

ANT PARDAVIMO

Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. 
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie' 
Lietuviszkos bažnyczios. Par-j 
siduoda pigiai. Kreipkities in 
“Saules” ofisą, Mahanoy City, 
Pa. 1

Viena lelijele taip labai 
mandravo, 

Net sziadien sarmata gavo, 
Ant vyru nežiūrėjo, 

Nesu jais kalbėti nenorėjo,
O bet turėjo viena, 

Su tuom apsiriko biedna, 
Retai galima rasti tokios 

mergeles, 
Del katrų bueziuoja vyrai 

rankeles, 
Taip ir dėl jos bueziavo, 

Per ka tokia puikybe gavo, 
Na ir ant galo, 

Biedniakele prisigavo.
Dabar mergele kad ir katra 

mylėsi,
Bet nieko nepadarysi, 

Jau ne rankelių nebueziuos, .
Ir da kožnas iszjuoks. 

Kas save augsztina, bus 
nužemintas, 

Ir nuo viso svieto paniekįntas, 
Dabar mergele, pamesk visus 

niekus, 
Ir daryk pakula už griekus, 

Gal Dievulis susimylės, 
Tavo jaunystes pasigailės.

* * *
Pažins tu kėlės jaunas ' 

moterėles, 
Kurios leidžia varge dieneles, 
Vyrai per nakti kazyriuoja, 

Pacziules per naktis dejuoja.
Parėjus priesz diena, 

Sumusza moterele ne viena, 
Ba ka biedniuke gali daryti, 

Ir kam pasiskunsti?
Ar czion’stekas geru vyru? 
Darbininku, vyru szczyru,

Ka gera szirdi turi,
Ant doru vyru iszžiuri, 

Tokius tai mylėkite, 
Tik už tokiu tekekite, 

Toki savo pacziules mylės,
Apie jas tupinės, 

Naktimi nesivalkios, 
Kaip žmogus namie miegos.

* * *
Vienoje vietoje užtikau tris 

sesutes, 
Ir dvi mergeles,

Buvo tai linksmos diene's, 
Ba tai dėjosi ant veseilios, 

O-gi funiu ten pridarė, 
Kad nuo juoku susilaikyti 

a. ' negali,
Tos trys sesutes, 

Nusimetė savo dresutes, 
Kad butu lengviau szokti, 

Net žmones turėjo iszbegti, 
Na ir kaip vantos nusigėrė, 
Net viena trepais žemyn , 

nunėrė, 
Baisei nebage susikūlė, 

Kad sziadien paeiti negali.
Kita vėla dantis pamėtė, } 

Auksinius, kaip apsivertė, 
Jeigu kas nori nelaime turėti, 

Turi pirma pasigerti, 
Nuo nelaimes neiszsisuks, 
Ir gal da sprandą nusisuks.

Gelbėk Savo

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiuskit varda ir adresa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S 00. 
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

t
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Žinios Vietines Didelis Cirkusas Jau Pradėjo Rodytis Szitair. Mieste

•—■ Beatricia Lazauninkiene 
isz Catawissa, mire Locust Mt. 
ligonbuteje pereita Ketverga. 
Ji buvo atvežta in ligonbute 30 
d. Kovo ant gydymo.

— Subatos ryta Szv. Juo- 
zapopo bažnyczioje atsibuvo 
szliubas su Misziomis Adeles 
Jekimoniutes, duktė Juozo Osz- 
mapskiu, 600 W. South uly., su 
Jonu Juraicziu, 29 S. lOtos uly. 
Mazga moterystes suriszo kun. 
K. Rakauckas. Vestuves atsi
buvo pas tėvus nuotakos.

— In vieta ponios Mares 
Kulinskienes, likos paskirta. 
Mrs. Katre Portner, 718 E. Pine 
uly., kuri likos paskirta regis
trai orka gimimu ir mircziu.

— Gerai žinomas aptieko- 
rius Harry J. Krebs nuo 111 W. 
Centre uly., mirė pereita Petny- 
tzios vakara po trumpai ligai 
turėdamas 68 metu amžiaus. 
Laike aptieka per 40 metu. Lai
dotuves atsibuvo Panedelio ry
ta. Buvo nevedąs, paliko vie
na seseri ir broli.

— Nuo 1-mos dienos Gegu
žio, Lehigh ir Readingo trukei 
likos permainyti pagal czedini- 
mo dienos laika.

«— Pana Helena Marcinke- 
yicziute, isz Shenandorio, ana 
diena lankėsi pas Petkeviczius, 
335 E. Pine uly., ir prie tos pro
gos atsilankė in redyste “Sau
les.”

Jau kad vestuves tai 
yestuveš kuriose dalyvavo apie 
500 žmonių, tai da tokiu neatsi
buvo kada kun.(?) Adomas 
Szaukeviczius suriszo mazgu 
moterystes pana Barbora Pa- 
durkiute su jaunikaicziu Ban
iu Hgavyžiu, Norkevieziu sve- 
tąrieje, Nedeliso vakara. Vaka
rienė buvo skani, gerymelei 
gardus ir kožnas turėjo “gud 
jtaiih. ’ ’

—' Parsiduoda stalas ir ke
turios kedeS, teip kaip naujos 
pigei. Meldžiame atsiszaukti 
iii “Saules” redakcija, o gau- 
i^tb t'olimesius patarimus.

^Frackville, Pa. t Juozas Bo
gina-, gerai žinomas czionaiti- 
jfris' gyventojas, mirė praeita 
•lyetverga namie ant 200 N. 
Broad Mountain uly. Velionis 
pribuvo in Amerika jaunu vy
ruku, prigulėjo prie vietines 
Liėtuviszkos parapijos ir Ka- 
talikiszko susivienijimo kuo
pos. Paliko paczia Katre, pen
kis sūnūs ir viena duktere kai
po'ir du anūkus.

» _____ ________ _
‘ Alexandria Bay, N. Y. — Ug- 

nib kilo czionaitiniam miestely-

Miestas Gainesville, Teksuose, turi gal vienatini savo cirkusa in kuri priguli bankierei, 
mokytojai, biznierei, daktarai ir beveik visi katrie turi laiko perstatinėt tame cirkuse. Akto
rei neaplaiko jokios užmokesties tame cirkuse nes visas pelnas eina ant labdaringu tikslu. 
Gainesville turi 10,000 gyventoju ir kas meta apvažineja tasai cirkusas po visas aplinkines. 
Cirkusas jau rodosi deszimts metu ir kožna meta papelnija gerai ant paskirto tikslo.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

— Indije importuoje senu 
laikraszcziu po 2,000 svaru ko
žna minuta, ir sunaudoję del 
visokiu reikalu, taipgi iszdir- 
ba visokiu dalyku.

— Kožna praeinante minu
ta Kanada iszprodukoje po 
1,000 galonu gazolino.

— Siuvėjai drapanų del 
mirusiu žmonių pasiuva kas 
minuta drapanų už 5 doleriu.

—■ Dvi baczkos aliejaus kas 
minuta iszgauna isz didžiuviu 
Norvegijos žuvininkai.

—■ Dideloms viszpatystems 
kasztuoje po $1,600 kas 60 se
kundų del apsaugojimo save, 
namu ir bizniu per insziurenc.

—• Keli Vokiszki Nazistai 
likos suriszti mazgu moterystes 
pakol perskaitysite szita 
straipsneli.

— Kriaucziam kasztuoje 
po doleri ant minutos, už isz- 
siuvimą skylucziu vyriszkuosia 
drapanuosia.

Ka Tieji Studentai Neiszmislys

Nesenei studentai rijo auksines žuvytes, varles ir kitas 
rupeczkes bet studentas isz San Francisko kolegijos, Mar
shall Blum susilaižino kad in laika dvideszimts miliutu iszbu-
cziuos 30 studentku. Savo prižadejima iszpilde ir laimėjo lai- 
žybas. Kada jis pribėgo prie pa nos Betty Welch, paskutines 
aukos, taip ji buvo nusistebėjus kad nežinojo ar duotis pabu- 
cziuot ar jam užduoti per veidą. Jo draugas su laikrodėliu už
tvirtino laika jo laižybu.

SZIRPULINGI
IR NEPAPRASTI

ATSITIKIMAI
ISZSIGIALBEJO NUO MIR

TIES PER CIGARA.

Richardas Thilmich, isz 
Woodbury, N. J., pasakoje se
kanti atsitikima isz savo gy
venimo: Per daugeli metu bu
vau dideliu rukyku ir man dak
taras paliepė truputi sumažyt 
rūkymą. Norints paklausiau 
rodos savo daktaro koki tai 
laika, bet vela pradėjau rūkyti 
kaip rakiau. Buvo tai 1920 
metuose, kelaudamas kas diena 
isz Lansdale, Pa., kur gyvenau 
Wayne Junction, Philadelphia. 
Tula vakara važiuodamas na
mo, laukdamas trūkio, pastan- 
avijau druezei,. kad palaušiu 
rūkymą ir vietoje atsiseti in ru- 
kamaji vagona, atsisėdau in 
paskutini. Trūkis tame lai
ke buvo susivelinias keliolika 
miliutu. Užmirszdamas, užrū
kiau cigara, sakydamas sau: 
“ Geriau pradėsiu palauti rūky
ti ryto, tai bus geriausia diena 
pradėt ir su ta mislia nuėjau in 
priszakini rakama ji vagona, 
kuris radosi tuojaus prie loko- 
motivos. Prisiartinant trukini 
prie Fort Washingtono, musu 
trūkis buvo priverstas sustoti 
isz priežasties susidūrimo ang- 
liinio trūkio. 'Trūkis kuris ke
tino eiti paskui mus, 'buvo tai 
Scrantono ekspresas ir visi bu
vome tosios nuomones, ka ji su
laikys, bet tame apsirikome, ir 
tren'ke isz užpakalio visu smar
kumu musu trūkio, užmuszda-

mas daugeli pasažieriu ir su- 
žeido dideli skaitlį žmonių. ' 
Jaigu asz nebutau uždegęs ci
gara ir nuejas in priszakini va- 

i gona, tai ir asz butau terp tuju ' 
nelaimingu užmusztuju ir ne- 

I galetau sziadien apie tai apsa- 
jkyti. Taigi cigaras mane isz- 
* gialbejo nuo baisios mirties. I

MELDE DIEVO KAD JAI 
SUGRĄŽYTU ADGAL VAGI.

1 Sztai ka raszo apie savo atsi- 
| tikima Mrs. Mattie Tenby, isz 
I Greensboro, N. C.,: Buvau ve-
■ dus kelis metus, susilaukėme 
du puikius vaikuczius, gyveno
me gana laimingai, bet tūla die-

■ na mano vyras iszejo in 
miestą ir daugiau jau nesugry-' 
žo namo pas mus. Niekas joj 
nemate ir norinta jeszkojau su 
palicije, bet jokios pasekmes. 
Ant galo pasirūpinau sau dar
beli sztore, persikrauszcziau in 
mažesni narna, su vilczia, kad 
Dievas kada sugrąžys mano 
vyra. Bet tris metai perejo be 
jokios žinios kur jisai butu. Tu
la vakara, kada asz su vaikais 
valgiau vakariene, isz-girdau 
ant virsziaus koki tai baladoji- 
ma. Kelis dolerius kokius tu
rėjau susiezedinus radosi ant 
virsziaus szepoje. Neteminda
ma ant mano gyvasties, nuli
pau ant virsziaus ir paregėjau 
stovinti vagi iszkraustant ma
no kambarėlio. Staigai vagis 
apsidairė, pakele rajika rodos 
norėjo mane kirsti, staigai va
gys nutirpo, pamote viską ka 
turėjo rankoje ir iszbego lau
kan su riksmu. Vagis greitai 
prabėgo pro mane numesdamas 
pinigus ant grindų ir nubėgo 
tropais žemyn, apsidairydamas 
pažiūrėti ant manes, asz jame 
pažinau savo vyra su suply- 
sziusiais drapanoms. Teip, 
buvo tai mano dingusis vyras! 
Szaukiau jo varda kad sustotu, 
nes jisai bego da smarkiau, o, 
ant jo veido galima buvo maty
ti baime ir nusiminimas. Mano 
vaikuczei buvo taipg iszsigan- 
de klausdami, kas tai buvo do 
vyras? ■ Nubėgau in savo kam
barėli, puoliau ant keliu ir mel
džiau Dievo, kad man sugrąžy
tu mano vyra, kad asz jam ga
letau prigialbet pradėti nauja 
gyvenimą ir vela pastoti geru 
žmogum, bet nuo tos dienos jo 
daugiau nemaeziau!

—• Visokios nelaimes akiu 
kasztuoje gyvent oj!ams Suv. 
Valstyjui po 100 doleriu kais 
minuta.

PARSIDUODA FARMA.

Vaiku Sveikatos 
Sanvaite 1 Mojaus
Kiekviena meta per visa san

vaite, pradedant apie pirma 
diena Mojaus, beveik visose 
publikinese mokslainese Ame
rikoj, daktarai peržiūrinėja ar-, 
ha iszegzaminavoja vaikus apie 
ju sveikatos padėjimą. Tas vis
kas suteikiama. dykai nes val
džia ant to panesza visut kasz- 
tus. I

Kkvepavimo' 
Sistema

Kvėpavimo sistema susideda; 
isz nosies, burnos, kvėpavimo 
gerkles ir plaucziu. Szitie visi 
kvėpavimo organai, iszskyms 
plauezius, tarnauja tik del per
ėjimo oro iki plaucziu ir atgal. 
Taigi užtvenkus oro. daejima 
link plaucziu, žmogus turi mir
ti.

Czia vieno vaikuczio visas 
sistemas yra egzaminavotas 
per daktara. Po tam vaikai bu-

na pasverti ar ju voga sutinka 
pagal ju augszczio 1- metus.

Vaiko, gerkle, akys ir dantys 
taipgi bu.na atsargiai peržiui’o- 
mi ar randasi sveikam padėji

je kuri padare bledes ant 150,- 
000 doleriu; 10 kompanijų ug- 
hagesiu dirbo kėlės valandas 
pakol liepsna apmalszino.

/—* Ar Sžkotai yra paezedus 
Žhlonys? Gal yra jaigu sueze-’ 
dina kas minuta in bankus poi 
deszimts svaru sterlingu.

'• — In viena minuta Sovie-'
'.1 •' .... itina Rusija iszdirba po 33 to-, 

iittsj geležies.
r~ Amerika iszduoda po 40 

liolerju kožna minuta ant ap
saugojimo savo pakraszcziu. ■

Praleido 15,000 Valandų l aiko Dirbdamas Szita Maža Tilteli

SgT-V-........ ............... ‘
LTRASKAUSKASj į 
tlETUVISZKAS GRABORIUŠ j

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
' automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

.Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Matanoy City

Daminikas de Gregorio, 40 metu, isz Filadelfijos, stovi prie savo 30-pedinio tilto, kuris 
perstato Delaware tilta. De Gregorio pradėjo dirbti ta ji tilta 1933 mete kada radosi be darbo 
ir nuo tojo laiko praleido priėjo 15,000 valandų laiko. Tiltas kasztavo jam lyg sziol tūkstanti 
doleriu o prie jo padirbimo naudojo tik britvos peliukus ir paprasta peiluka. Tiltelis turi 
22 colius augszczio ir 30 pėdu ilgio. _ _ -_ - - —-

100 akru, 80 akru dirbamos. 
7 kambariu namas su elektri
ku, tvartas ir kitoki namai. 
Farma randasi Ringtown, Pa., 
arti Shenandoah ir Mahanoy 
City. Loenininkas mirė, todėl 
jo naszle pigiai parduos. Atisi- 
szaukite ant adreso:

115 East Coal Street
Shenandoah, Pa. (M.2)

|SZI BANKA YRA NARYS žs 
| Federal Reserve System gi 
| teipgi ir g
B Federal Deposit Insurances

Corporation g
I ----$---- B
I Union National Bank | 
a Kampas Main ir Centre St. a 
B MAHANOY CITY, PA. |

me.

Vaikai dykai aplaiko szvie- 
žio pieno ir kitokius lengvus 
t i n k a mus svei k u s u žJk a adžius.

Vaiko plaucziai ir szirdis 
taipgi yra egzaminavoti idant 
datirti ju padėjimą ir veiklu
mą.

Skaitykite “Saule”

Virszutinej gerkles dalyj ran
dasi kosere, arba, kaip mes pa
prastai vadiname, Adomo 
obuclis. Kvėpavimo gerkle ran
dasi isz prieszais o. valgomoji 
randasi užpakalyj jos; tat-gi 
valgis, priesz pasieksiant val
gio gerkle, turi pereiti per vir- 
,szu koseres ir jeigu pastaroji 
nebutu pridengta tam tikru 
dengtuku, valgis papultu in ja. 
Tas dengtukas yra isz raumenų 
ir vadinasi gomurio vokas; jis 
randasi ant virszaus koseresir 
in ja papuola valgomasis daig
ias, kurs iszszaukia smarku ko
sėjimą, tokiame atsitikime mes
sakome kad valgis papuolė in 
kvėpavimo gerkle. Jeigu mes 
duosime valgi ir geryma be 
mieros žmogui, tai jis pradės 
kosėti, tas reiszkia, kad jo go
murio vokas neuždenge kose
res.

Plaucziai susideda isz dvieju 
daliu, isz kuriu kiekviena turi 
iszvaizdą krepszėlio; jie suside
da isz daugelio oro kletkucziu 
ir turi daug kraujo gyslų;.tan
kiai jie esti panaszus in punde
li vynuogių. Plaucziai yra .ak
lai uždaryti krutinėję ir todėl 
kvėpuojant sykiu su plaucziais 
kilnojasi ir krutinę. Todel-gi 
raumens sziame dalyke loszia 
svarbia role nes be ju toks kra
tines ir plaucziu kilnojimasi bu
tu negalimas. Raumenų judėji
mas susideda isz kilnojimosi 
kratines ir judinimo ranku ir 
kojų. Iszpucziant krutinę daly- 
vuma tame ima taipgi nekurie 
ranku raumens, kadangi pasta
rosios yra prikabintos prie 
kratines raumenų. Todelei no
rint labai iszpusti krutinę, rei
kia pakelti augsztyn rankas, 
augszcžiau galvos; raumens, 
kuriais jos yra prikabintos piiie 
krutinės sienų, pakels grobus, 
ir tos da padės kratinei iszsi- 
kelti iki didžiausiam laipsniui. 
Krutinę yra tampiu ir todėl 
spaudžiant ji labai susimažina 
ir iszvaro isz plaucziu orą.

Kvėpavimo laipsni yra 16 sy
kiu in minuta.

Plaucziai oxygenuoja krauja. 
Maži kraujo sudjmeliai, apsu
panti oro kletkutes kuriu in- 
kvepuotas tyras oras pasiekia 
tamsu krauja, kuris cirkuliuo
damas per kuna, nustojo oxy- 
gena. Szitas kraujas gauna nuo 
tyro oro oxygena ir gryžta at
gal prie szirdies kaipo szviesius 
arterijų kraujas. Oras, kuri 
mes isžkvepuojame, netik ka 
yra nustojas plaucziuose savo 
oxygeno bet dar pilnas yra vi
sokiu nevalumu.

Virinimo sistema priima-val- 
gi ir ji perdirbus, perduoda vi
sam kunui juomi naudotis. Isz 
burnos valgis pasiekia, gerklė, 
per kuria daeina iki pilvui o 
paskui iki didžiųjų ir nlažuju 
žarnų, isz kuriu kas atsilieka, 
tampa iszmesta. FLIS.

— Suv. Vals'tyju czeveryku 
dirbtuves padilba kas- minuta 
po 300 poru moteriszku czeve
ryku ir pantap'liu.

— Didesnes dirbtuves pa- 
perosu czionais Amerike už
dirba po 165 dolerius kožna mi
nuta ant pardavimo paperosu.
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