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Isz Amerikos
MIRĖ PRIE PIANO

GRAJINO DEL KARALIŲ 
IR CIESORIŲ — VARGSZAS 
JWIRE GRAJINDAMAS PRIE 

PIANO.

New York, N. Y.— Kaip tai 
žmogaus gilinki s mainosi ant 
Svieto, parodo 'sekantis atsiti
kimas. Richardas Singeris, 
kuris kitados buvo žymiu pian
istu Europoje, gyveno užmies
tyje Berlino, Vokietijoje, turė
damas net 20 tarnu ir gyveno 
dideliam palociuje. Tasai žmo
gus grajino del Italijos kara
liaus ir Vokiszko Kaizerio, ka
da tasai buvo ciesorium. Sin
geris apsipacziavo su duktere 
Italiszko grofo, kuri buvo žymi 
dainininke, abudu apvažinėjo 
konia visa svietą duodami kon
certus. Bet, svirtine kare ne- 
daleido jiems toliaus keliauti 
su koncertais, turtas dingo ir 
turėjo parduoti po szmoteli sa
vo turto ir ant galo jie su- 
krapszto tik tiek, kad galėjo 
sau nusipirkti dvi szipkortes 
in Amerika. Sunku jiems buvo 
czionais laikyti koncertus. Sin
geris ant galo grajino ant pi
no kapczempse ir kliubuose už 
kelis dolerius, kokius aplaiky- 
davo kožna nakti, ir ant galo 
turėjo priimti darba prie WPA 
muzikaliszko programa.

Singeris su savo auksztai 
xn.dk,yda motere kraustėsi isz 
vieno hoteliaus in kita, vis 
menkesni. Ant galo apsigyve
no vienam kambarėlyje, kuria
me ndbuvo jokios szilumos.

Kaip kada seni draugai ir 
pažystami juos užpraszydavo 
pas save ant vakarienes. Ana 
vakara tūla szeimyna juos už- 
prasze ir kad Singeris jiems 
pagrajintu Szopino nokturna. 
Senukas atsisėdo prie piano ir 
vos pabaigė grajinti, Singeris 
susmuko prie piano negyvas.

“Yra tai geriausias būdas 
užbaigimo musu vargu ir mano 
vyras (daugiau® nesirūpins isz 
kur aplaikys szmoteli duonos” 
tarė jo pati tiems, kurie ji ap
siaubė. Tasai žymus žmogus, 
kuris grajino ir linksmint ka
ralius, sziadien likos palaido
tas ant ubagu kapiniu, mieste 
New Yorke.

NEMOKĖJO MAN- 
DAGIAI PASIELGT
NEGAVO DARBO KOKI 

JESZKOJO.

Harrisburg, Pa. — Kas ji bu
vo per viena, to laikraszcziai 
nepranesza kad neturėtu ji di
desnes sarmatęs bet per savo 
pasisziauszima ir nemandagu- 
ma toji mergaite negavo darbo 
kokio tikėjosi aplaikyti nuo 
gubernatoriaus. Eidama in gu
bernatoriaus James privatisz- 
ka kancelarija, toji mergaite 
ženge in elevatorių kuriame 
stovėjo mažas žmogelis kuris 
in ja prakalbėjo: “Heilo” bet 
toji užvertė savo nosele ir dirs
telėjo ant jo paniekinaneziai. 
Mažas žmogelis iszlipo isz ele
vatoriaus o toji užklausė vary
to jaus: “Kas tai buvo nuobro- 
dis kuris mane užkabino? ’ ’ Va
lytojas elevatoriaus jai atsa
ke: “Miss, tai buvo gubernato
rius James.”

Nutirpo mergina. Nuėjo jesz- 
koti kancelarijoj gubernato
riaus kad melsti jo darbo bet 
kada prisiartino prie jo duriu, 
likos neinleista ir turėjo kreip
tis in kancelarija kur visi dar
bi nink a i prl’s ta t o a pi i k aci jas 
ant darbo. Sziaip, jeigu butu 
mandagei atsiliepus in guber
natorių, gal sziadien sėdėtu sa
vo ofise prie gero darbo. — 
Yra tai geras pamokinimas kad 
mandagumas visados užsimo
ka bet jeigu jo neturi, tai ir 
nuo žmonių negali tikėtis nau
dos.

INKISZO ŠPILKAS IN SAVO 
KUNA LYGIAI KAIP IN

PADUSZKAITE.

Yonkers, N. Y. — Palicija 
czionais aresztavojo nepapras
ta nigeri, Robert Parks, už tai 
kad jis įsutraukinejo žioplius 
ant ulyczios kad net automobi
liai negalėjo pravažiuot o tai 
del to, kad tasai žmogus kisz- 
davo špilkas in savo kuna ir ji 
perdare su peiliu be jokios blo
gos pasekmes ir praliejimo 
kraujo. 'Taip papuosztas ant 
kūno, vaikszcziojo po ulyczias 
ir rinko centus. Negana to, pa
imdavo žiupsni sumalto stiklo 
ir nurydavo kad parodyt žmo- 
niems kad tas jam nieko ne
kenkia. _

MOTINA PALIEPĖ ARESZ- 
TAV0TI SAVO DUKRELE.

Milwaukee, Wis. — “Pabė
gau isz namu taip kaip padare 
mano motina, jauna būdama, 
ir apsivedžiau su savo myli
mu.” — Taip tai pasakė palici- 
jos stotyje Mame Barsey, 18 
metu, kuri likos aresztavota 
ant paliepimo jos motinos. Po
rele pabėgo in St. Louis kur li
kos suriszti mazgu moterystes. 
Kada dukrele likos atvesta pas 
motina, kad ja palaimintu ant 
kelio moterystes, motina neno
rėjo apie tai ne klausyti. Su- 
džia sutaikė motina su dukrele 
o žinoma kad motiniszka szir- 
dis tuojaus atsileido ir dova
nojo dukrelei už padaryta ne- 
iszmintinga žingsni nes tokios 
poreles kurios pabėga ir apsi- 
veda tai tankiausia persiskiria 
po keliu metu.

SVIETINES ISZKELMES 
SVECZEI SUVALGĖ “SZU- 
NYCZIU” IR HAMBURGU

UŽ $1,883,118.30.
New York, N. Y.—Po užsida

rymui Svietines Iszkelmes czio
nais 1939 mete, locnininkai vi
sokiu standų apskaitė kiek pa
dare biznio per taji laika. Tie- 
kurie pardavinėjo “szunycziu’ 
(mažas deszreles), pardavė ju 
10,650,000 už $1,883,118.30, o 
hamburgeriniu užkandžiu už 
$5,172,133 ir 3,453,967 puoduk
us kavos. Žinoma, musztarda 
gavo dykai patepi tuos užkan
džius. __ - •

5 SUDEGE ANT 
SMERT

100 SPĖJO PABĖGT ISZ DE- 
GANCZIO NAMO; UGNYS 

KITOSE VIETOSE.

"Worcester, Mass. — Ketu
rios moteres ir vienas vyras 
pražuvo liepsnose dideliam 5 
laipsniu apartmente, paežiam 
viduryje miesto, praeita Pet
nyczios nakti, 100 kiti gyven
tojai tame name spėjo in laika 
pabėgt. Ugnagesiai sunkiai 
dirbo per dvi valandas kol už
gesino liepsna. Manoma kad 
namas buvo padegtas per ka 
nors. Bledes padaryta ant su- 
virsz 50 tukstaneziu doleriu.

Baltimore, Md. — Lentų 
sklodas, Baltimore Lumber Co. 
sudege praeita Subata. 300 ug- 
nagesiu buvo iszszaukti užge
sinti gaisra.

Newark, N. J. — Dirbtuve 
iszdirbimo visokiu odų (sku- 
ruj arti Market ujyczios sude
ge praeita Subata. Du ugnage
siai likos sužeisti gesindami 
liepsna.

Quebec, Kanada. — Dvi se
serys Berta, 20 metu amžiaus 
ir Joana Morin, 28 metu, sude
ge ant smert liepsnoje kuri su
degino ju narna kada jos mie
gojo. Jaunesne sesuo ketino 
is-zteketi po Velykų.

Scranton, Pa. — Dirbtuve 
Lightaire Mfg. kompanijos 
North dalyje miesto sudege 
praeita Petnyczia. Bledes pa
daryta ant 32 tukstaneziu do
leriu. Valdžia tyrinėjo priežas
tį gaisro nes mano kad dirbtu
ve buvo padegta.

Toledo, Ohio — Marei Joha- 
naviezienei sapnavosi kad su- 

i naus lova buvo užsidegus ir 
taip ja apėmė tasai sapnas kad 
pabudo ir nubėgo in sunaus 
kambari ir nusigando pama- 
czius kad tikrai lova dege. Ant 
laik isztrauke sunu isz degan- 
czios lovos. Jis užmigo rūky
damas ci'gareta.

Charleston, TV. Va. — Mrs. 
Emma Commers, 27 metu, su 
trimi mažais vaikais sudege 
deganeziam name nakties lai
ke.

VIENA ISZ KVADRUKU 
MIRĖ.

Jasper, Ala. — Czionais mi
re Hope Short, mergaite, viena 
isz keturiu kūdikiu kuriuos pa
gimdė vienu kartu motere czio- 
nai tinto anglekasio, szeszes 
sanvaites adgal. Mirusios dvi 
sesutes ir broliukas jaueziasi 
gana sveiki.

JAMES ROOSEVELT’O PA
TI APLAIKYS $65,000 PO

PERSISKIRIMUI.
Los Angeles, Calir.— Betsey 

Cushing Rooseveltiene pati pre 
zidento sunaus James, po persi- 
skirimui nuo jo, aplaikys 65 
tukstanezius doleriu ir in kelis 
menesius da po 10 tukstanezius 
doleriu “atstaukos.” Roose
velt’as negalėjo sutikti vedu
siam gyvenime su savo paezia 
jau nuo 1938 meto. Jau tai ba
idai treczias prezidento sūnelis, 
kurie yra persiskyrias nuo sa
vo paezios. ___

30 MILIJONAI
LENKU BE NAMIU

V 0 K IE C Z IAI PAĖMĖ 
VISKĄ NUO JU.

Washington, D. C. — Užru- 
bežinis Komitetas aplaike ži
nia buk 30 milijonai Lenku pa
siliko benamiais po užgriebi
mui ju tėvynės per Vokieczius 
ir kad juos suszelpti, reikėtų 
nemažiau kaip40 milijonu do
leriu. Tieji 30 milijonai nu
skriaustu gyventoju likos isz- 
varytais isz Lenkijos in aba
zus kur nieko nesiranda ir ga
lima pavadinti tikra pustyne 
kur jie keuczia dideli varga.

NELALIME ANT GELEŽIN
KELIO; 1$ SUŽEISTI.

Callahan, Fla. — Trylika pa- 
sažieriu likos sužeisti kada vie
nuolika vagonu iszsirito isz be
giu ant Coast Line geležinke
lio, myle tolumo mio czionais. 
Vos iszimta \®sus pasažierius 
isz suaužytu wgonu kad sztai 
pradėjo vagoimi degti ir visas 
trūkis pastojo?liepsnoje.

3 SYKIUS BANDĖ ATIMTI 
GYVASTĮ SAVO PACZIAI.
Hermosa Beach, Calif. — 

Aviacijos inžinierius, Harry 
Thomas Bates, 50 metu, kanecz 
užsispyrė kad jo motere Alici
ja keliautu ant ano svieto drau
ge su juom ir bandė tai iszpil- 
dyt net tris sykius bet ant ga
lo nuėjo ant ano svieto pats 
vienas. Diena priesz pasikori
mą, laike prispaudęs savo mo
tore prie grindų kuknioje per 
dvi valandas kada gazas isz 
pecziaus apėmė abudu bet mo
tere iszsigavo isz jo glėbio ir 
paszauke pagialba. Ant ryto
jaus jis užsidarė save ir paezia. 
voneje kur buvo pripildytas 
kambarys gazu ir ten perbuvo 
jie devynes valandas bet ir ta
da likos iszgialbetais. Bet pas
kutine diena pasakė moterei 
kad sziuom kartu gerai iszpil- 
dys savo užduoti. Nutraukė 
motere in skiepą kur kabojo 
dvi kilpos ir stovėjo dvi kėdės. 
Pagriebė motere už plauku, in- 
kiszo galva in kilpa, nuspyrė 
kode ir motere užkibo ant vir
ves po tam pats uždėjo kilpa 
sau ant kaklo ir nuspyrė kede 
užkibdamas ore ant virves. 
Motere turėjo taji gilinki kad 
iszsigavo isz kilpos ir nubėgo 
ant virszaus paszaukdama kai
mynus, apsakydama kas atsiti
ko.

LIEŽUVEI PRISTŪMĖ JI 
ANT NUŽUDIMO 2 ŽMONIŲ.

Iron, Mich. — Buvusis karei
vis paskutinėje karėje, 45 me
tu Marsch, nuszove ant smert 
du savo kaimynus, Petra Ba
ker, 65 metu ir Hans Matson, 
45 metu ir pažeidė mirtinai An-- 
tana Kuczinski, 45 metu, dar
bininką ant WPA projekto. 
Priežastis tojo pasielgimo bu
vo ta, kad tieji vyrai visaip 
pradėjo kalbėti apie Marsch, 
paleisdami ant jo apjuodinan- 
czius liežuvius. Kada palicija 
apsiaubė jo nameli, supratęs 
ka buvo padaręs, gervalei pasi
davė in ju rankas.

BARANAUCKAS
ISZKASTAS

RADOSI ANGLINĖJE SKY
LĖJE PER 86 VALANDAS, 

NUO PANEDELIO LYG 
PETNYCZIOS.

BUVO UŽMUSZTAS ANT 
VIETOS.

Frackville, Pa. — Petnyczios 
ryta, apie 1:30 vai., likos iszim- 
tas isz butlegerines anglių sky
les Joas Baranauckas, 67 metu 
amžiaus Lietuvys, gyvenantis 
ant 136 S. Spencer uly., Frack- 
villeje, kuris likos užgriautas 
anglinėje butlegerineje skylėje 
26 Februariaus o jo kūnas li
kos iszkastas 1 diena Kovo.

Nelaime atsitiko ant kalno 
arti Boston Run. Apie szimtas 
žmonių be paliovos dirbo diena 
ir nakti kad iszkasti nelaimin
ga žmogų isz žemes. Priesz isz- 
emima lavono likos paszaukta 
koroneris Franas Boczkaus- 
kas kad padaryti tyrinėjimą po 
tam inteike lavona graboriui 
Nice isz Fraekvilies ant palai
dojimo.

Baranauckas buvo gimęs 
Lietuvoje, pribūdamas pir
miausia in Meizeville o apie 30 
metu adgal persikraustė in 
Frackville dirbdamas kasyklo
se per visa taji laika. Prigulėjo 
prie vietines Lietuviszkos pa
rapijos. Paliko paezia Katre, 
kelis posūnius ir poduktes. Bu
vo vedės du kartus. Laidbtu- 
ves1 atsibuvo Panedelio ryta 
ant kuriu dalyvavo daugelis 
žmonių.

Europine Kare
VOKIECZIAI BOMBARDA.

VO LAIVA; 108 ŽUVO.
London. — Vokiszkas ero- 

planas bombardavo Angliszka. 
pasažierini laiva Domala, už- 
muszdamas 108 žmones ir daug 
sužeidė. Laivas sudege. Užklu- 
pimas atsibuvo apie 5-ta va
landa Nedėlios ryta. Daugeli 
žmonių nesurandama ir mano
ma kad jie turėjo nuskensti.

VIBORGAS APSIAUBTAS 
PER RUSUS.

London. — Rusai apsiaubė 
Viborga isz keliu pusiu ir už
degė miestą keliose vietose. 
Daugelis Rusu likos užmuszti 
ir sužeisti per Finus tame mu- 
szyje. Gyventojai buvo aplei
dę miestą kėlės dienas priesz 
tai.

AR DAUG PANASZIU 
VAIKU RANDASI.

Cambridge, Mass. — Penkio
likos metu Bruce Widner ap
laike dovana nuo pavieto už 
geriausia namini darba. Vai
kas laimėjo pirmutine dovana 
ir pervirszino naminiam darbe 
daugeli merginu.

In laika trijų menesiu tasai 
vaikas iszkepe 62 kepalėlius 
duonos, dirbo kuknioje 80 va
landų laiko ant suvaikszczioji- 
mo su visokeis reikalais del sa
vo motinos. — Ar daug randa
si tokiu šuneliu kurie prigial- 
metu savo motinėlei kaip pa
dare szitas geras sūnelis? Vai, 
•labai mažai tokiu randasi szia
dien ant svieto!

ISZ LIETUVOS

VOKIECZIAI UŽKLUPO 
ANT BELGU.

Bruksela. — Vokiszkas ero- 
planas užklupo ant dvieju Bel- 
giszku eroplanu manydamas 
kad tai Finu eroplanai. Trys 
Idkiotojai likos užmuszti. Bel
gai užprotestavo jo priesz toki 
Vokiecziu pasielgimą.

TURKAISZAUKIA SAVO 
REZERVISTUS.

Budapeszt, Vengrai. —- Isz 
Ankaros telegramai skelbia 
buk Turkija pradėjo szaukti 
savo rezervistus ir kariuome
ne. Ne tik kareivius szaukia 
ant tarnyktos bet inžinierius, 
aficierius ir kitus telknikus ant 
45 dienu manevru. Turkai pa- 
sirengineja ant kares priesz 
Vokietija.

Naujas Paragvos
Diktatorius

ŽIURKES TURĖJO BRAN
GIUS PIETUS.

Rochester, Ill. — James Rho- 
lelander, netikėdamas in 'ban
kas, paslėpė 2,845 dolerius bu- 
maszkoms in sena szienika ir 
mane kad pinigai randasi sau
gioje vietoje. Kada ana diena 
nuėjo in savo banka iszimti ke
lis dolerius ant pirkimo kokio 
tai daigto, žmogelis baisei per
sigando ir vos negavo szirdies 
liga, surasdamas savo turteli 
sukapota ant szmotėliu nes 
žiurkes sukramtė ant szmote- 
liu visas bumaszkas taip kad 
ne numariu nepaliko ir dabar 
visi pinigai dingo nes jeigu bu
tu nors numarei tai galima bu
tu bumaszkas apmainyti ant 
nauju. Kas kaltas? Pinigai 
bankoj yra saugiausi.

JAUNUOLIUI
ISZPLIKINTOS ’ 

ABI AKYS
PER SIEROS RŪGSZTI.

Viemis Žydu tautybes jau
nuolis, turtingu tėvu sunns, in- 
simylejo viena paprasta mergb 
na darbininke ir priesz tėvu 
norą su ja susituokė. Už tai 
tėvai sunu iszvare isz narna. 
Tuojau po sunaus vestuvių su
sirgo motina. Sūnūs nuėjo 
serganezios motinos aplankyti. 
Inejus sunui in kafnbari, kuria
me motina gulėjo, ji iszsitrau- 
ke isz po priegalves sieips 
rugszties bonkute i r pyle su
nui in akis. Jaunuoliu isžpli- 
kintos abi akys ir jis liko vis
iszka i neregys.

NUSZALO DAUG ŽMONIŲ.

Paaiszkejo, kad buvusieji 
szalcziai Vilniuje pareikalavo 
daug auku. Ant ulyczios buvo 
rasti keli suszale žmones ku
riu dalis pavyko iszgėlbeti ntio 
mirties, o pora ju mirė. Be to, 
gana daug Vilnieėziu nus&alo 
nosis, ausis ir veidus. Greito
sios pagialbos tarnyba. —tokėir* 
suszalusiu ir. pagialboš reika
lingu apie 50 nuvežta in ligoh- 
butes. Didžiųjų szalcziu laiku, 
pradėjus daugiau kūrenti kros
nis, mieste kilo nemaža gaisru. 
Buvo dienu, kad miesto gaisri
ninkams teko po 4 ir 5 kartus 
skubėti in viena, ta i i h kita 
miesto dali gaisru gesinti.< •

BAŽNYCZIA YRA SUNk/ 
VILNIUI NASZTA. ‘

Vilniaus miestas turi užlai
kyti neapsakoma daugybe 4>až- 
nycziu, ir t. t. Kaip Elta pra- 
nesza, dabartiniu laiku Vilniu
je yra 29 Kataliku bažnyežios 
ir apie 10 koplycziu, 106 Žydu 
sinagogos, 10 staeziatikiu cerk
vių, 1 Evangeliku liuteroniu ir 
1 Evangeliku reformatu hažny- 
ęzios, 1 Karaimu maldykla ir 1 
Totorių ineczete. Ir visas szi
tas instaigas reikia užlaikyti. 
Tai yra baisi našzta suvargu
siam miestui.

Tikru diktatorium Paragvos 
sziadien yra. generolas Jose Fe
likso Estigariba kuris apėmė 
diktatūra ir visiszka valdymą 
tosios szalies pakol Ims pada
ryta. fenais geras paredkas ir 
pakajus tarp nesutinkaneziu 
gyventoju ir užstos gerove. 
Sziadien visas sklypas turi jo 
klausyti visame arba netekti 
gaivu.

SNIEGAS SU ŽAIBAIS.
Nesenei Plateliuose buvo pa

stebėtas indomus gamtos reisz- 
kinys. Pradėjo snigti gana 
didėlėmis snieguolėmis ir te'to- 
fonu laiduose ome žaibuoti. 
Mėginusieji kalbėt telefonu tu
rėjo mesti, nes telefone atsira
do kibirkszcziu. Kibiikszcziu 
buvo matyti ir telefonu perkūn
sargiuose. Danguje nebuvo 
matyti jokio žaibo. Po kiek 
laiko "žaibavimas telefonuose 
pranyko ir buvo galima vela 
kalbėtis.

—' Amerikoniszkas biznis 
taip pasidaugino, kad geležin- 
kelei iszdalina visokio tavoro 
po 70 vagonu kas minu'ta.

—* Ant iszmaitinimo savo 
laivoriu, Dede Šamas perka po 
tris svarus maisto bleszinese 
kas minu’ta. ! j—-

—• Amerikonai nesziojesi 
su savim daugiau szaunamnju 
ginklu ne kaip kas sau mano, 
nes užmoka taksu už kulkas ir 
ginklus kas minuta po 6 dole
rius. . ;.... .....-r- • '
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' ‘ S A TT L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Nieko Lietuviams sziadien 

(nereikia kaip broliszko sutiki- 
jmo. Turime visom pajiegom 
rūpintis apie taja sutaiką ne
žiūrint ant partijų; be to nieko 
(negalime pradėti. Bet, nereikia 
MŽmirszti apie tai jog kur du 
peszasi ten treczias isz to pasi- 
Įuaudoja kaip sekantis trum
pas pamokinimas jums paro
do:

Du vaikai rado rieszuta ir 
pradėjo ginczytiš ir vaidytis 
katram tasai rieszutas priguli. 
Tame atėjo treczias — protin
gesnis ir užklausė apie prie- 
žasti barnio. Vaikai apsakė 
kad rado rieszuta ir negali 
juom pasidalint.

“Parodykite ta rieszuta.”
Padavė jam rieszuta, tasai 

perkando, padavė vienam vie
pia puse iukszto, antram antra 
jp pats suvalgė branduolį.

Taip lyginai, ir tarp musu 
Lietuviu sziadien einasi.

«e

Tas ne yra sierata kurio tė
vai mirė — tiktai tas, kurio tė
vai nedave jam mokslo.

Mes visados inkalbinejome 
paczeduma, —• iaikrasztinin-' 
kas gali beveik visados pri- 
jausti ateiti. Jeigu darbininkai 
laikysis paczedumo tai bus ne 
sunku ir kapitala ingyti. Zo- 
postis ne nopostis, kožnas turi 
atsiminti ant juodos valandos. 
Geras gaspadorius turi javu 
aruode ant poros metu, pacze- 
dus darbininkas turi turėti ne 
ant vieno bet ant deszimts me
tu maisto, tai galėtu greitai 
kapitalui gala padaryti.

Reikia paczeduma. užlaikyti, 
tnuo nieku susilaikyti nes blai
vas viską grąžei atlieka o gir
tuoklis nepadaro nieko.

Jeigu kožnas, vietoje kitus 
iszjuokti, pradėtu juoktis isz. 
saves tai pakiltu vienas dide
lis verksmas.

In laika deszimts metu, jei- 
£u butu galima užczedyt tuos 
pinigus kuriuos Amerikonai 
iszduoda ant krutamuju pa
veikslu ir teatru, tai su jais ga
lima butu iszmoketi visas sko
las padarytais per paskutine 
kare ir da pasiliktu gana pini
gu valdžios ižde.

Paežiam Najorke valdžia su
rinko in viena menesi padotko 
nuo bilietu 734,956 dolerius, 
kas ženklina kad per metus 
valdžia turėtu beveik deszimts 
milijonu doleriu padotko o 
žmone iszdave ant visokiu pa
silinksminimu suvirszum 150 
milijonu doleriu arba ant die
nos po 340 tukstaneziu doleriu.

Visoj Amerikoj gyventojai 
praleidžia ant teatru ir kitokiu 
pasilinksminimu po pusantro 
milijono doleriu arba per me
tus arti po 500 milijonu doleriu.

Ir žmones da rugoja ant 
brangenybes !...

Kaip rodos sztamas valna- 
mamniu isznyks ir eis visikas 
po velniu. Tamsus valnamanis 
yra spangas gyvulys.

Ar gryžai prie jos, prie tos 
m o tebes kuria syki savo gyve
nime pamylėjai kada viskas 
jau buvo užbaigta, kada žuvo 
szirdgela ir vidurine kova, ka
da 'dingo tas apmirimas kuris 
ir retežeis turėjo tave apmali- 
mas ar gryžai tada kad atrasti 
joje suprantanezia ir atjau-

czianezia prieteli kurios dva
sia likimo nuteriota, vėliaus 
iszkilo isz gyvenimo su kurio 
szviesesne ir prakilnesne negu 
buvo tada, kada su ugnies 
karsztumu mylėjai ja, 'bet ne
supratai ir nežinojai kaip be
galo brangi ir graži tokia prie-i 
telyste gali būti'!

Ar atmeni ja?
Tarp jos ir tavęs yra slaptas 

ryszys, auksinis siūlas suprati
mo, kuris judu arcziau ir tvir- 
cziau surisza,

Nėra tai meile — kaip žmo
nes paprastai ja supranta, jau 
nėra tu jausmu kurie apjakin- 
tu jumi ir vestu jus in pavyda, 
nėra tu linksmu bangu kurios 
iszkele dvasia, in padanges ar
ba nutrenkė in giliausias nu
li mlimo bedugnes.

Nėra to visko, liko tik du- 
szios ramumas -— simpatija...

Niekad negali ja užmirszti, 
nors ir sutinki (kaip taiikei at
sitinka) kita, kuria pamyli ir 
vedi, bet ta, kuria karta mylė
jai ir praradai, tikiesi kad vėl, 
laikui bėgant ja atrasi tikru 
prietelium ir suprantanezia 
draugia — ar atmeni ja? Ar 
gryžai prie jos?...

Amerikoniszki t ikejimi szki 
veidmainei, kurie nuolatos ki- 
sza uosi in ne savo reikalus, 
kankino žmones senovės lai
kuose laike Puritonu ir Kva- 
keriu gyvenimo, uždrausdami 
jiems beveik viską Nedaliomis 
ir priversdavo lankytis ant pa
maldų po bausmia. Tieji,- ku
rie perženge Nedelines tiesas 
buvo baudžiami visokeis bu-
dais.

Ant vieno paminklo Bosto
ne, ant kapiniu, randasi sekan
tis paraszas: “Czia ilsisi kū
nas Ezakioszo Govern, kuris li
kos užmusztas per perkūną nu- 
siun'sta isz dangaus už tai kad 
Nedeldienyje maine ir parda
vinėjo arklius. Mirė jis 14 die
na Februariaus, 1827 mete.”

Tasai paraszas buvo isz- 
brežtas ant akmens per paliepi
mą, Angliszku pastorių 'kaipo 
prasanga kitiems prasižengė
liams kurie neszvente Nedel- 
dieni pridereneziai ir pagal tie
sas.

Ana meta perkūnas trenke 
Nedėlioję in Metodistu bažny- 
czia laike pamaldų, užmuszda- 
mas pastori kada tasai laimino 
susirinkusius parapijomis lai
ke pamaldų. Bažnyczia sudegė 
lyg pamatu, keturi parapijo- 
nai taipgi likos užmuszti ir ke
li sužeisti.

'Taigi, jeigu Dievas nubaudė 
Ezakiosza už tai kad jis maine 
arklius Nedėlioję tai kodėl 
Dievas nusiuntė perkūną isz

I

* ; - v . Iceitai irgi laikyti parkuose irdangaus ant baznyczios Nede- . °. • 1
žaidimo vietose.

Ka Dr. Rice raszo apie New
Yorko Miestą lieczia ir kitus

lioje laike pamaldų užmuszda- 
mas priezeri ir kelis parapijo
nus?

Žmones neprivalo kaltinti didelius centrus: Chicago, Bos- 
geradejinga Dieva už viską1 tona’ Philadelphia, St. horns ir 
kas atsitinka ant svieto. Yra ®an I1iancisco. —F.L.I.S.
tai klaida pamislyt kad Dievas 
užmusztn žmogų kuris ne- Priesz kare Finlandija 
szvente Nedeldieni. Jeigu Vi- iszdirbinejo kas minuta po 
Sogalis Dievas užmusztn kožna 7,000 paperosu. Žinoma tas 
žmogų kuris neužlaikytu Ne-1 biznis sziadien suvisai hupuo- 
deldieni tai tukstanezei žmo-
niu butu užmuszti kožna Ne
deldieni.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos baznyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 

, “Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

Iszleke Bombarduot Vokieczius Plakatais

, Angliszki lekiotojai ana diena isz'toke dideliu bombiniu 
eroplanu ant Vokiszku pozicijų bet vietoje pasiimti su savim 
bombas tai prikrovė eroplana su tukstancziais plakatu ku
riuos numėtė ant Vokiszku pozicijų. Eroplanas pasiekė net 
Praga ir Viedniu ir sugryžo pasekmingai. Plakatai garsino 
apie laisve tuju sklypu ir kad laikytųsi druczei ir darbuota
si ant atėmimo savo tėvynių.

Didmiescziai Kaip 
“Vasar Vietos”

Kasmet dideli skaitliai mies
tu gyventoju vyksta in laukus 
vasaroj. Bet, to nepaisant, 
miestai vis prisigrūdę, ir tiesa 
kad tiek žmonių lanko musu 
didmiesezius kiek isz ju iszva- 
žiuoja. Jie atvyksta praleisti 
atostogas arba taip pasilinks
minti.

Sziadienos Amerikos miestas 
turi visokiu parankamu žmo
nių pritraukimui: muzeju, di
deliu knygynu, ore laikytu 
koncertu ir 't.t.

Imkime New Yorko miestą. 
Ko ten nėr? “Apie 5 procentas 

i

miesto žemes pavestas par
kams,” sako Dr. John L. Rice, 
New Yorko Sveikatos Komi<i- 
jonierius. Didesni parkai kaip 
Central, Bronx, Van Cortland 
ir Prospect parkai, turi ežerė
lius laiveliams, golfui laukus ir 
tennis vietas. Ir visu penkių 
priemieseziu parkuose yra or
ganizuoti žaidimui centrai. Po 
Apszvietos Departamento prie
žiūra net 384 žaidimui vietos 
visiems szia vasara, bus priei
namos.

Pelham Bay turi savo stadi
ja, maudykle, golfo laukus, ir 
piknikams vietas. Pervažiavi
mo laivai (ferries) perkelia 
žmogų in Staten Island, kur 
yra daug naturaliszkai graži a 
parku.

Studentams, miestas siūlo 
mažėjus, knygynus, kolegijų ir 
universitetu vedamas kuopui- 
kiausiais vasarines mokyklas. 
Muzikos mylėtojams yra Lo- 
wisohn Stadium koncertai, kur 
garsia Philharmonic orkestrą 

įveda garsiausi symforiiju, ope- 
Iru ir baletu dirigentai. Kon-

12 ISTORIJOS UŽ 25c
?Jedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeazkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jie 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 

I Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Geri Patarimai 
Amerikos

—■ Gerk kaip žuvys, bet tik 
vandeni.

— Visados remkie savo in- 
sitikimus ant grynu faktu.

— Buk isžtikimas teisy
bei, tokiai, kokiai tu ja matai.

— Jeigu pinigus laikysi už 
savo Dieva, tai busi prakeiktas 
ir teks gyventi siu pragaro val
donais.

— Žmogus kuris didžiuoje- 
si, tai neturi nieko prakilnes
nio kuo galėtu pasididžiuoti.

— Susi valdyk save nuo pa- 
vydžio, kuris yra niekiausiu 
jausmu, vejanezin lizdą žmo
gaus szirdyje.

— Suisijeszkok sau darba 
toki, kuri myli daugiausia dirb
ti ir kuri gali geriausia atlikti, 
negu kita, ir dirbk ji visai ne
atsižvelgdamas in užmokesti.

— Atmink, kad visi žmo- 
nys yra skirtingu insitikimu 
negu tu esi; yra taip szirdingi 
tikinti kaip ir tu pats.

— Susilaikyk nuo sprendi
mu daugelio dalyku nes tankei 
ir akys žmogų apgauna.

— Žmogus kuris greitai 
liekasi turtingu, ne yra be sun
kiu prasižengimu.

— Kur du, tai rodą; kur 
trys, ten iszduos.

—• Norvegyjoj randasi 17,- 
000 lapių nikiu, ant kuriu už
augina tiek lapių, kad kas mi
liutą iszsiunczia in kitus skly
pus kailiniu už 20 doleriu ver
tes.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—f
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

KA RASZO
PILOZOPAS 

RAUKAS
Ana diena skaieziau nuspei- 

peryj kad Los Angeles yra po 
perkūnu ten vimensu ka drei- 
vina automobilius per ka pipe- 
lei turi daug funiu. Vėl, gal ir 
teisybe bet galiu pasakyti, hu 
di hotel vants tu liv in Los An
geles jeigu czionais Amerike 
yra tokis fain miestelis kaip 
Mahanojus? Enser mi ?

* * *
Tas man yra labai foni kad 

nekurtos moterėles kaip eina 
pirkti spring het tai ima joms 
ketos valandas laiko o net. ir 
ketos dienas. Bet kaip nori isz- 
sirinkt sau vyra tai raidavei 
kvik in korta arba pas kunigą 
ir gud bai Džiani! Foni pipel, 
tos moterėlės — tik kad žmo
gus negali daug apie tai kalbėt 
ha kaip mano misis szita per
skaitys tai bus ha tol u ja ir di- 
vel i u nemaža i!

* * *
Skaieziau ana diena kad ero- 

planas trenke in telegrafini 
stulpą ir susidaužė ant szmo- 
teliu, tai tau funes! Jeigu butu 
trenkęs in menuli ar kita kokia 
žvaigžde tai nesa'kycziau nieką 
bet in telegrafini stulpą tai ir 
asz tai padarycziau su savo 
Forduku arba ir kožnas saliu- 
ninkas isz Szenadorio. — Vant 
tu bet?

* * *
Vienas isz mano frondų, ka 

jau penki metai kai ženotas, 
nuėjo in sztora duoti pataisyt 
ziegoreli o tasai ziegor-meiste- 
ris norėjo jam parduoti fono
grafą; Maigudnes, dėt felo vaz 
med! Jisai sako kad namie turi 
gyva fonografu, kad jokia mą- 
szina ja nesubytys o jisai jau 
yra taip sik nuo to fonografo 
kad bito kam užmokėtu už isz- 
vežima jos ant dumpo. — Hura 
for merid laif!

* * *
Ana diena ėjau Senter stry- 

tu ir ‘laibai nusidyvinau kad vi
si vyrai, — seni ir jauni ėjo su 
nuleistom galvom rodos kaip 
koki Matuzelei. Vats di meter? 
Pamislinau sau, del 'ko taip da
ro? Ne ilgai laukiau, tuojaus 
dažinojau priežastį — ežia ka 
tik praėjo keliolika gerliu su 
trumpom dresem, teisinėm 
paneziakom ir bai gali, fain 
togs... Vėl, ir mane apėmė Ma- 
tuzelinis susilenkimas ir asz 
insižiurejau in leidos kaip jau
tis in naujus vartus. O mai! Ai 
sziur got dem aful, boys!

Jurs truli, veri mocz, 
Rautas Pilozopas.

TURIU KELETĄ 
“KANTICZKU.”

Visokiu Giesmių Knygų, 864 
puslapiu. Ju tik keletą turiu 
todėl prisiunskite $1.00 ant ad- 
seso: M. Zukaitis,
Dean Road, Spencerport, N. Y.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance —is. 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jK 
na pasirinkimą meta- ygį į 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- II

mirelius pagal naujau- Ii

šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke K
moterems. Prieinamos 
prekes. tasDU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St. 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
į BeP Telefonas 532-J

ŽMOGUS IR KARVE
Turėjo žmogus karve kuri 

temokėjo tik ragais badyti. Ne 
pieno ne tėtuku isz jos jis ne
gaudavo. Karve nieko daugiau 
nežinojo, kaip tik voliotis po 
sziaudus ir, kaip sakom badyti 
ragais.

Tada žmogus nutarė vis-gi 
tureli isz tos karves sziokia to
kia nauda. Jis nuvede ja in pie
va, pagirdė tyru vandenėliu, 
apmazgojo ja, davė szienelio ir 
sako: “ Mano žaloji, mano kar
vute, buk tu man drauge bet 
kitiems — arszus prieszas.”

Ta nakti vilkas insilauže iii 
kute. Karve ji patiko ragais ir 
nelik iszkrate vilkui gyvybei 
bet nulupo skūra ir ryte atida
vė žmogui.

Žmogus džiaugdamasis vėla 
iszvede karve in žalia lauka, 
pagirdė tyru vandenėliu, ap
mazgojo ir davė szienelio. — 
“ Buk tu karvute, mano drauge 
o kitiemis — arsziu prie’szu.”

Ta nakti vagis insilauže in 
kute. Karve patiko ji kuoge- 
riausia, paežiais ragu smailu- 
mynais taip kad vagis begra- 
ballodamas iszeigos pamėtė sa
vo pinigu krėpszi, kuri ryte 
žmogus rado.

Nudžiugo žmogus ir vėl kar
ve iszvede in žalia lauka, pa
girdė szallinio vandeniliu, da
vė szienelio ir sako: “Buk tu 
man džiaugsmu o mano prie- 
szarne —pajuoka. ’ ’

'Ta nakti velnias insilupo in 
kute. O kaip karvute ji patiko 
ragais! Aplamdė jam szonus, 
sudaužė ji visa, trypė kojomis 
ir mete po visa kute. Jeigu 
velnes butu turejas siela tai 
tuoj butu ja ten pat ir palikes. 
Bet vietoj jos, paliko savo uo
degos gala, kuria karve nu
kando. O tame galiuke, kaip 
žinoma, visa velnio galybe tu
no. Jeigu kas pamosuoja tuo 
galu, tai suskrenda visi velniai 
ir padaro tau ka tik tu nori.

Ryte ateina žmogus in kute 
ir randa uodega. Tik szvyksz- 
telsi ja. — ir velniu prilėkė net 
tirsztai. Žmogus sako, duokite 
ana, o velniai tik laksto ir vis
ką iszpildo.

Žmogus besidarbuodamas su 
velniais ir pamirszo apie kar
ve. Ji sukudo nes mei maisto 
nei gėralo niekas nedave. Ji 
kente, kente, bet ant galo jos 
kantrybe truko ir iszbego isz 
kūtes spardydama kojas ir mo
suodama ragais. Visi vėlinai 
tik pabyro kai pūkai o žmogus 
gavo karta in paszone ir iszsi- 
tiese. “Jei tu nori,” karve sa
ko, “kad asz bueziau tau drau
ge tai tu turi mane iszvesti in. 
lauka, pagirdyti tyru vandenė
liu, numazgoti mane ir parves
ti mane namo bei szienelio duo
ti. O dabar tu, žmogau, prade*
jas draugauti su velniais insi- 
puikinai o žinok kad kur vel
niai ten ir nuodėmė.” Su tais 
žodžiais ji užbadė žmogų iki 
mirties.

Pamoka: turėdamas aukso, 
nepaniekink ir vario, szvino 
bei geležies, nes ir tas viskas 
žmonijai reikalingas.

NAUJOS M1KALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nee 
joje randasi daug teisybes h 
jau daug atspėta kas buve 
pranaszauta, ir toliaus tos pra 
naszystes pildosi. PrisiuskiR 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

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

GERAI PASAKĖ
Vienas paklausė Karaliaus 

V-to, ka mistiną, jeigu savo 
karalystėje turėtu ketos kal
bas ?

— O ka, —atsake karalius: 
‘ ‘ Francuziszkai kalbėtum in 
savo prieteli; Vokiszkai in ark- 
ii; Valakiszkai in savo mylima; 
Iszpaniszkai in Dieva; Angels- 
kai in žvirblius o Maskoliszkai 
in kiaules.

— Vaikai, papasakosiu kaip 
mane syki miestelyje prigavo,
— tiktai 'klausykite atsideja ir 
žiūrėkite kad paskui jus kas 
taip neprigautu.

Pardaviau asz Ukmergėje 
vyžus, už kuriuos gavau net 
dvylika auksinu. Tai buvo vi
sos žiemos uždarby®.

Pardaviau ir manau: — Rei
kia savo senutei nors bandute 
nupirkti, kiek ji vargsze vienu 
balanų yra man priskaldžiusi 
ir prižibinusi, kai asz vyžus 
pyniau.

Einu asz in pyragus o prie- 
szai mane jaunas, rudas Žydu
kas nesza atvira skrynute ku
rioje visokiu gražiu daigtu ma
tyti. — Rasi, sako, nori palosz- 
Ii, — laimes pamėginti? Bilie
tas tik trys kapeikos o visuo
met szi-ta iszloszi; jeigu nerei
kalingas daigias pasitaikys, 
sugražink, pridek dvi kapei
kas ir vėl loszk!

O czia lyg tyczia, man ma
tant, vienas ūkininkas už tris 
kapeikas sziksznine pinigine 
iszlosze, puses rublio verta.

— Ak, kad asz tokia gražia 
pinigine isztoszcziau, manau 
sau, turecziau in ka pinigus 
su'sideti ir man butu linksmiau 
nes ir asz iszrodycziau lyg kok
sai turtingas ūkininkas.

Imu bilietą, — iszejo žiedas.
— Kam jis man reikalingas?
— tariau sau; paėmiau kita bi
lietą — iszejo špilkele, pa
ėmiau treczia — iszejo retežė
lis ir nuėjau.

O man galvoje vis toji pini
gine stovi. Sugryžau ir vėl imu 
bilietą. Ėmiau, ėmiau bilietus 
akiu nuo pinigines nenuleisda
mas; dirst, pinigu jau ne kapei
kos o rankose gripelis!... Tren
kiau asz ji žemen ir nuėjau. Žy
delis dar įsiuto bilietą bet asz 
atsisakiau o sakytis kad visus 
pinigus praloszes, buvo negra
žu.

Nuėjau ir pats nebežinau 
kur einu... Atsiminęs, sau už 
plauku tveriuosi... Tokiam man 
būti, kad visos žiemos uždarbi 
prigavikui sukiszau!... Nuėjau 
miszkan ir galvoju ka senutei 
pasakysiu. Pagalvojau valan
dėto, — ka, sakau, darysi? teks 
visa teisybe pasipasakoti.

Parėjau namon vos gyvas- o 
senute jau manės laukia.

— Ar nupirkai, Mikuti, py
rago? — klausė senute. O asz 
atsisėdau ant slenksczio, tyliu 
galva nuleidęs. Pažiurėjo senu
te in mane ir suprato kad nelai
me turėjo atsitikti. Taip mudui 
pratylėjome lyg vakaro.

Atėjo vakaras. — Ka darysi, 
sakau paszviesk man, Maryte!
— Ji užžiebė balana, atsisėdo 
prie manes o asz vėl ėmiau vy
žas pinti...

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiame reikalams.
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VAIDYLIUS
Per Guy de Maupassant

Priėjau pirmiausia prie lau- 
baisiai mane nustebino ir su-'go inleisti truputi szviesos ir

v.0 gyveniĮna. Ji suteriojo bai- jis buvo užpeczetytas. Tas taip 
sus skausmai.

Karsztai pamylejas labai erzino kad jau norėjau joti ad-| pravėriau ji; bet geležiniai zo- 
jauna mergina,
neapsakomu džiaugsmu. Vie-Į atsiminiau kad tokiame atsiti- puses buvo taip , surūdija kad 

;nok po vienam metui saldžiau-(kime asz pasirodycziau per jokiu pragumu negalima buvo 
daug aržiu, kas galima butu už! ju praverti.

J Mėginau net jas iszmuszti

Asz bijojausi, |smegeniniu ligų kurios sukiur-
J i tarė: ' žiną stebuklus, nuo kuriu virsz-
— O, monsieur, tamista gali! gamtiszkoji esybe ima savo ga-WXXXJ JUf/K. VL/J1UV IMIVl nwtvjcve. J ~ |pil.nvixv»xx J * ? p — A V W, XXX wxx.ux A-v <* y ------------------- o * j O 

, jis vede ja su j gal, neatlikęs savo reikalo. Bet' vieskai langa vėrės isz lauko padaryti del manos didžia ge-pybe. 
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Sznekucziavome apie dalybų i _ -
x__  ±._ x:l u.. Isios laimes ji nesitiketinai pa- -

•• • •* — • - • J simire nuo szirdies ligos, nusi-
' žudė, be abejones isz dideles 
del vyro meiles.

Jis apleido savo dvara ta . 
paczia diena po laidotuvių ir 

1 persikraustė in savo palociu in 
Rouen’a. Czion jis gyveno, ap- ■ 
vienejes ir nulindęs, drasko
mas gail-esczio taip baisiai jog 
jo vienintele mislis buvo nusi
žudymas paties saves.

— Na, kad dar syki susitiko
me — sake jisai — tai praszy- 
siu tavęs atlikti del manes di
de tarnyste. Reilkes nueiti in 
mano dvara ir parneszti tūlas 
popieras, kuriu man baisiai 
reikia. Jos yra raszt-stalio stal- 
czuje mano kambaryj, mudvie
jų kambaryje. Asz negaliu pa
vesti ta reikalą neisztikimam 
žmogui, ar sziaip kokiam ver
telgai, nesą asz reikalauju už
laikymo apie tai giliausios pa
slapties ir tylėjimo. Kas atsi
eina manes, tai asz pats neei- 
cziau in ta narna, už nieką ant 
svieto. Duosiu tomistai rakta 
nuo to kambario kuri -pats už
rakinau iszeidamas -sz-alin. Ap
art to, tamista. n-usineszi laisz
keli in mano sodininką, kuris 
inleis tamista in vidų. Bet ateik 
ant pusrycziu rytoj pas mane, 
paiszn-ekesime apie viską pla- 
cziau.

Asz prižadėjau jam atlikti 
ta reikalą. Buvo tai tik pasiva
žinėjimas del manes, nesą jo 
dvaras buvo už penkių myliu 
atstumo -nuo Rouen’o, ir asz 
galėjau nujoti ten per adyna 
laiko.

Ant. asztuoniu isz ryto bu
vau pas ji. Puisrycziavome du 
vienu; vienok jis neisztare nei 
dvieju -deszimcziu žodžiu. Jis 
prasze manės dovanoti jam už 
jo nesznekuma. Mislis apie ap
lankas, atliktinais kambaryje, 
kuriame jo laime guli numiru
si, pergalėjusi ji visiškai, sa
ke jis man. Ir i-sz-tikro, jis rodė
si esąs navatnai sujudintas ir 
perimtas, tarytum paslaptine 
kova siautė jo duszioje.

Pagalios, tacziaus, jis paaisz- 
kino man viską, ka turiu -dary
ti. Buvo tai prastas dalykas. 
Turėjau paimti pora pundeliu 
gromatu ir ryszte popieru, 
užrakintu pirmame stalcziuje 
po deszinei, nuo kurio turėjau 
rakta. Jis pridūrė:

— Nereikalauju praszyti ta- 
mis'tos nežiūrėt in tas popieras.

Asz jaucziausi esąs inžeistas 
tuomi ir atsiliepiau truputi 
karsztai. Jis pradėjo .mikczio
ti :

— Dovanok man, asz kencziu 
daug, — ir pradėjo verkti.

Asz palikau ji apie pirma 
adyna po pietų del atlikimo sa
vo pasiuntinystes.

Buvo puiki, giedra diena ir 
asz ri-snojau per laukus klausy- 

1 damas vyturiuku czyviviriavi- 
mu ir nuolatinio žvangėjimo 
kardo in mano czebata.

Pagaliąs injojau in miszka ir 
prilaikiau arkli. Medžiu szakos 
glamonėjo mano veidus; atve
ju atvejais pagavau lapa savo

-bylas o tarp tu ir apie tik ka 
pasibaigusia prova. Tai dėjosi 
puikioje pavakarėje, sename 
palociuje prie ulyczios Rue de 
Grenelle ir 'kožnas vienas isz 
mus turėjo savo pasaka, paša-! 
ka kuria jis tvirtino esanti tei
sybe.

'Tada -senis markyzas de la 
Tour Samueli, kuris buvo susi
jaukęs a-sztuonesdeszimti metu - 
amžiaus, atsistojo ir priejas 
prie kaminėlio atsilosze in jo 
zimsus. Jis praszneko balsu, 
truputi drėbancziu.

“Asz taipogi žinau navatna 
aitsitikima, taip navatna, kad ' 
jis net pereme visa mano gy
vastį. Jau sukako- penkesde- 
szimts szeszi metai nuo to atsi- ' 
įtikimo, tacziaus nėra tokio me
nesio, kada jo neregecziau per 
sapna. Toji diena paliko many
je 'žyme, inspauda baimes, in 
skverbė in mane, ar supranta
te? Beje, per -deszimti minutu 
asz buvau tokioje drebulingo- 
je baimėje kad nuo tos ady-nos 
sulyg sziolei kasžin koks bau- 
gulys užgulė mano duszia. Ne- 
sitiketinas garsas su-drebina 
mane; daigtai, kuriu vakaro 
szeszeliuose gerai nepažinstu, 
taip baugina mane jogei nere
tai begu nuo ju. Buitis yra, kad 
ąsz baimyjuosi nakties.

“Prisipažinstu, a-sz niekados 
niekam nepasakojau apie tai. 
Vienok -sziadien asz galiu pasa
koti, kas man patinka. Kada 
žmogus turi asztuonesdeszmts 
du metu senumo, jam juk Vai
na bijotiesi paisomu pavoju. 
O.akyveizdoje tikrųjų pavoju, 
asz niekados neatsitraukiau at
bulas, mano ponios.

4‘Tas atsitikimas taip, su
drumstė mano dvasia ir paga
mino manyje taip gilu, taip pa
slaptinga, taip baugu jausma 
Tupesties, kad asz neturėjau 
kada nei papasakoti kam. Asz 
laikiau ji'giliausiose užkampe- 
je savo szirdies, tame kampu
tyje kuriame mes -slepiame sa
vo karszcziau-sias ir nedrovias 
paslaptis ir visas -tas neapsa
koma pasakas -silpnybių, ku
rias mes papildėme bet kuriu 
negalime iszpažinti.
4 “Asz pa pasakosiu jums pa
saka lygei taip, kaip ji atsiti
ko, nemėgindamas aiszkinti 
jos. Berods, ja galima iszaisz- 
kinti bene tik tuomi, jeigu pri
imsime, joigei ant -adynos asz 
buvau isz proto iszejas. Bet ne, 
a-sz nebuvau beprotis ir -duosiu 
jums davadus to. Mislylkite 
kaip sau norite. Sziai jums 
vaiskias buitys:

“Buvo tai Liepos menesyje, 
1827 m. Asz -stovėjau garnizo
ne, mieste Rouen.

Viena diena, bevaiksztine- 
jant man ant upes krauto susi
tikau su žmogumi kuris buvo 
man pažinstamas, nors negalė
jau atminti, kas jis buvo. Asz 
nejaukiai mostelėjau ranka 
idant jis sustotu. Nepažinsta- 
masis žmogus patemijo mano 
ženklą, dirstelėjo. in mane ir 
puolė man in glebi.

“Buvo tai mano jaunu dienu 
draugas, kuri kita kart labai, [ dantimis ir kramcziau ji stro- 
labai buvau mylejas. Penki me- 
tai, per kuri laika asz jo nema- 
cziau, rodėsi pasendino ji aut 
penkesdeszimts metu.'Jo plau
kai buvo visai balti ir kada jis 
ėjo tai taip sulinkęs jog tary
tum neturėjo vieko neszinti sa
ve. Jis. suprato mano nusiste
bėjimą ir papasakojo apie sa-

radejyste!
Asz mėginau atsakyti bet 

galėjau i-sztarti nei vieno 
dži-o. Tik kymus garsas i-sz-si-

ne- 
žo-

bloga priimta. Priek tam, savo j
klapate, mano draugas galėjo'su savo kardu, tacz'iau be pa- verže isz mano gerkles, 
užpeczetyti laiszkeli besažinin-i sėkmės. Ir kada pradėjau pyk- ’ 11 
gai. ti delei szitu savo bergždžių

Ūke iszrode taip lyg kad ji pastongu ir kada mano akys
butu apleista buvusi per dvi- visiszkai priprato -prie tamsos, 
deszimts metu. Kokiu budu at- pameczia-u vilti gausias geres-

piai, viename isz tu gerejimusi 
gyvenimu, kurie pripildo tave, 
nieks nežino 'kodėl, trukszmin-
ga ir kūne apgavinga laime, tu- 
lu pasigėrimu stiprybe.

Prijojąs prie dvaro, inkiszau 
ranka in kiszeni del sugraba- 
liojimo laiszkelio in sodininką
ir su nuosteba pamacziau kad stovėjo pusiau -pravertos.

viri ir sutruneja vartai laikėsi, ne szviesa ir priėjau prie raszt- 
sunku buvo inspeti. Žole apže-j stalio.
le takus. Negalėjai jau dau-l 
giaus atskirti rybu lankas.

Ant triukszmo, kuri asz pa
dariau spirdamas koja in Įau
ga vėrės, senas žmogus iszejo 
isz szoniniu duriu ir rodėsi pa
stiro, mane pamatęs. Asz nu- 
szokau ant žemes ir padaviau 
jam laiszkeli. Jis skaitė ji, skai
tė dar syki, apvertė kita puse, 
pažiurėjo in mane žvairiai, in- 
sidejo popiera. in kiszeniu ir 
tarė:

— Gerai! Ko-gi tamista nori ?
Asz at saikiau sausai:
— Tu turi žl'oti apie tai ka

dangi apturėjai szitoje groma- 
toje paliepimus nuo savo pono. 
Asz noriu ineiti in palociu.

Jis- tarytum nusiminė. Jis 
sake:

— Taip, tamista, nori eiti iii 
jo kambari?

Mane pradėjo imti nekantru
mas.

— Parbleu! Arba mane nori 
kvosti, žmogeli?

Jis eme mikczioti:
— Ne monsieur... mat... jis 

nebuvo atidaromas nuo laiko... 
nuo laiko mirimo... Jeigu ta- 
mista palauksi penkias minu- 
tas, asz nueisiu... nueisiu ir pa
žiūrėsiu, ar...

Asz pertraukiau jo sznekta 
inapmaudintas:

— Eik, eik! Ar tu juokavoji 
su manim? Žinai juk, kad ne
gali ineiti in vidų. Asz turiu 
rakta.

Jis neturėjo ka daugiau 
kyti.

— Gerai, monsieur, asz 
rodysiu tomistai kelia.

—■ Parodyk man trepus ir 
palilk mane viena -sau. Asz at
rasiu kambari ir bb tavęs.

— Bet... monsieur... bet...
Sziuomi sykiu asz tikrai su

pykau tardamas:
— Buk spakainas! ar tu gir

di? Kad ne, tai turėsi pasiro- 
fcuoti su manim.

Asz pastūmiau ji smarkiai 
in iszali ir inejau in narna.

Pirmiausia perėjau per kuk- 
uia, po tam per -du kambarėliu 
apgyvendintu žmogaus ir jo 
paczios. Toliaus inejau in di
dele sale, isz tos užlipau t re
pais augsztyn ir pažinau reika
lingas duris isz apipasakojimo 
savo draugo.

Atidariau jas be dideliu -sun
kenybių ir in’ejau.

Kambaryje buvo taip tamsu 
kad pirmoje valandoje asz nie
ko neinžiurejau. Sustojau, už
gautas tuomi -supelijusiu ir Bė
gy viu kvapu, paprastu kam
bariuose neapgyvendintuose ir 
apleistuose ir, taip sakant, nu- 

' mirusiuose. Bet palengva akys 
apsiprato -su tamsa ir pama
cziau gana aiszkei dideli kam
bari visa netvarkoje; lova be 
paklodžių, vienok su szieni'ku 
ir pagalviais, tarp kuriu vie
nas buvo giliai su alkūne ar su 
gąlva inspaustas, tarytum kas 
ant jos tik ka buvo gulejes.

Kėdės visos buvo miszinyje. 
Patemijau kad durys (in dra
panų kamaraite, be abejones)

sa-

pa-

Atsisėdės in krėslą su atlo- 
sza, patraukiau žemyn lenty- 
naite ir atrakinau parodyta 
stalcziu. Buvo jis kupinai pil
nas popieru. Man reikėjo tiktai 
trijų pundeliu, kuriuos žinojau 
kaip pažinti. Pradėjau ju jesz- 
koti.

Buvau bein tempias akis del 
perskaitymo antraszu, kuomet 
užpakalyje saves rodosi iszgir- 
dau silpna sziuszejima. Asz ne- 
temijau ant to, mislydamas 
kad oro srove turėjo pajudin
ti kokia užlaida. Bet už valan
dėlės' kitas vos girdimas suju
dėjimas pervarė ypatinga, ne
smagu sziurpuili per mano ku
na. Man rodėsi esą taip kvailu 
dai-gtu parodyti savo nors ir 
mažiausia baugsztuma, jogei 
negalėjau atsigryžti in užpa
kali, gedydamasi pats saves. 
Toje valandoje buvau suradęs 
antra reikalingaji pi _deli. Vos 
tik buvau paitemijas trecziaji, 
kaip skaudus atsidusimas už
pakalyje manes prisuokė ma
ne per du mastu paszo'kti nuo 
vietos. Paszokdamas nuo krės
lo asz atsigryžau adgalios, su
gniaužęs rankena kardo, kurio 
jeigu nebucziau jautės prie sa
vo -szono, tikrai bucziau dūmės 
laukan, kaip bailys.

Augszita moteriške, baltai 
apsitaisiusi stovėjo žiūrėdama 
in mane užpakalyje krėslo, ku
riame pirm valandėlės buvau 
sėdėjas.

Toks drebulys perejo per 
mano kuna kad vos neparpuo
liau augsztieninkas! 0, nei vie
nas, kuris nejautė jo, negali su- • 
prasti tos baisingos, tacziaus 
kvailos • baimes, kokia apėmė 
tuomi kantu mane. Duszia ta- ’ 
rytum apleido kuna, nejau- 
cziau plakimo savo szirdies; 
visas kūnas tapo liaunas, kaip 
kempine; rodėsi viskas manyje 
subiro in šmotelius.

Asz netikiu in vaidulius vi- 
si-sžkai. — Na, bet asz jums pa
sakysiu kad toje valandoje asz 
apalpau isz pasibaisėtinos bai
mes numirėlio. Ir nuo neisztri- 
votino suspaudimo szirdies, dė
lei virszgamtiszku baimių, asz 
kentėjau o kentėjau per keletą 
valandėlių daugiaus, kaip per 
visa savo gyvenimą.

Jeigu ji nebutu prasznekusi, 
asz tikrai bucziau numiręs ! Bet 
ji prašneko — saldžiu ir siel
vartingu balsu kuris net mano 
dirksnius susziurpino. Nedrys- 
tu sakyti kad nuo to asz atsi
peikėjau ir pargryžau in žada. 
Ne. Asz buvau taip ^persigan
dęs ’kad jau nežinojau ka beda
rąs; tacziaus tam tikras asa- 
biskas iszdidumas, kuri turė
jau savyje o taip-gi mažumas 
kareiviškos garbgodystes pa
gelbėjo man užlaikyti pagar
bia iszžiura beveik prieszai sa
vo gale. Asz nusiminiau del sa
vo gero ir del jos, be abejones 
— del josios, moteriškes ar 
vaidyliaus vis tiek kas ji nebu
vo. Asz apsvarscziau viską ta 
vėliaus, kada-gi, tikėkit man, 
toje valandoje prisivaidinimo 

I asz ne daug ka galėjau mislyti.

Ji kalbėjo:
-— Ar tamista tai padarysi ? 

Tamista gali iszgelbeti mane, 
iszgydyti. Asz kencziu, o kaip 
kencziu!

Ir atsisėdo lengvai in mano 
krėslą. Pažiūrėjusi in mane ta- 

■ re:
— Tamista juk padarysi tai?
Asz daviau pritarimo ženklą 

mostelėdamas galva nes bal
sas buvo apleidęs mane.

Tada ji atkiszo man žėlv- 
luksztines szukas ir sumurmė
jo:

— Suszukuok mano plaukus, 
.o, suszukuok plaukus! Tas iš
gydys mane. Reikia szukuoti 
mano plaukus. Žiūrėk in mano 
galva. Kaip asz kencziu! Ir 
mano plaukai, koki skausmą 
jie man daro!

Jos plaukai, kurie buvo pa
laidi, ilgi ir labai juodi, kaip 
man rodėsi, karojo nuo krėslo 
atla-szos sulyg grindų.

Kodėl asz padariau tai? Ko
dėl, visas drebėdamas, pri
ėmiau szukas? Ir kodėl asz pa
ėmiau in savo rankas tuos ilgus 
plaukus, kurie davė mano 
pirsztams jausma skaudžiau- 
sio szalczio, tarytum asz cziu- 
pinejau gyvates ? Asz nieko ne
žinau!

Tas jausmas po sziai dienai 
prikibęs tebyra prie mano 
pirsztu. Ir kada asz pamisliju 

i apie tai, tai drebu.
Asz suszukavau ja. Asz cziu- 

pinejau, pats nežinau kaip, 
tuos ledinius plaukus. Asz su
szukavau juos. Asz riszau juos 

, ir atriszau. Asz pyniau juos, 
kaip kad piname arklio kar- 

. ežius. Ji atsiduso, nulenkė sa
vo galva, iszrode laiminga.

Staiga ji isztare man: — 
acziu, — pagriebė szukas isz 
mano rankos ii* iszbego per pu
siau pravertas duris kurias 
asz buvau patemijas.

Per kėlės valandėlės po to, 
kaip pasilikau vienas, asz jau- 
cziau toki nožmu .sumišima 
duszioje, koki žmogus jauczia 
tik slegucziui slegus, po to, 
kaip isz miego ji kas pabudina. 
Pagalios pargryžau in žada. 
Pribėgau prie lango ir iszmu- 
sziau langa-veres smarkiais 
kircziais.

Szviesos srove insiverže. Asz 
szokau prie duriu, per kurias ji 
iszbego. Jos buvo uždarytos ir 
nepajudinamos.

Tada užsidegimas pabėgti 
užklupo mane, iszgastis tokia, 
kokia apima armija, Asz pa
griebiau nejaukiai tris punde
lius gromatu isz atviro istal- 
cziaus, iszbegau isz kambario, 
perszokau po keturis trepu 
laiptus ir pasijutau esąs lauke, 
pats nežinau kaip ; ir Parnates' 
savo arkli per deszimti žings
niu nuo saves, užszokau ant jo 
vienu pasiszokejimu ir leidau
si iszalin pilnais šuoliais.

Asz nesustojau tol, kol nepa- 
sijutau beesąs pas savo gaspa- 
dos duris Rouen’e. Motes pa
vadžius in itarno rankas, asz nu
bėgau in savo kambari, kuria
me užsirakinau del mislyjimo.

Per visa adyna mano smege
nys su didžiausia nekantrybe 
dirbo apie klausymą, ar tik 

. asz nebuvau apimtas halucina- 
cijos. Asz turėjau, be abejones, 
viena isz tu nepermanomu ner- 

’ viszku suyrimu, viena isz tu

į Buvau jau kune parejas in 
persjliudyjima kad tai buvo 
deliuzija, suklydimas mano 

■ jausmu bet toje valandoje pri
siartinau prie lango ir netyczia 
dirstelėjau in savo krutinę. 
Mano skraiste buvo apsivėlusi 
su ilgais moteriszkais plaukais 
kurie apsisuko buvo aplink sa- 
guczius!

Asz nuėmiau juos viena po 
kito ir iszmecziau per langa 
drebancziais pirštais.

'Tada paszaukiau savo itarna. 
Jaucziausi esąs per daug įsu- 
miszusiu, per daug sujudintu 
idant eiti pas savo dranga ta 
diena. Asz norėjau taipogi rū
pestingai apsvarstyti apie tai, 
ka*jam pasakyti apie ta viską.

Asz nusiunczi.au gromatas 
jam in namus. Jis išdavė ka
reiviui raszteli priėmimo. Jis 
uždavė jam daugeli klausymu 
apie mane o mano kareivis pa
sakė jam kad man esą ne-svei; 
kad tapau stabo ištiktas — ar 
panasziai in tai. Jis rodosi ne
rimas tavo.

Asz nuėjau pas ji ant ryto
jaus, anksti isz ryto, pasiryžęs 
papasakoti visa teisybe. Jis 
iszejas buvo vakar vakare ir 
nesugryžes.

Sugryžau ta paczia diena. 
Nebuvo mate jo. Laukiau per 
ištisa nedelia. Jis neparėjo. 
Tada pranesziau palicijai. To
ji jeszkojo jo visur kur, ta
cziaus nesurasdama nei pedsa- 
kio kur jis ėjo ir kur pasidėjo.

Iki mažiausiu panagucziu 
apleistasis dvarelis tapo iš
kratytas. Nieko ypatingo ten 
nesurado.

Jokio ženklo kad moterisz
ke buvo ten paliepta, nesura
do.

Tyrinėjimui pasirodžius vel
tu, tolimesni pajeszkojimai ta
po pertraukti.

Ir per penkesdeszimt-s -sze- 
szis metus asz nieko nedasiži- 
nojau. Asz daugiaus nieko ne
žinau.

Ir da 35 dolerukus bausmes 
prikiszo.

* * *
Ar žinote vyrucziai, ka vienoje 

parapijoj macziau,
O isz to net gerai prisijuokiau, 

Priežodis sako: Kur kujda^ 
parapija, - 

'Ten pats kunigas zvanija,
Taip mano tėvelis sakydavo, 
Kaip ant keliu pasodydavo, 

Ir czion ta pati regėjau,
Kaip in viena bažnyczia inejau, 

Ka daryt, klapcziukai su- 
straįkuoja,

Tai kunigas zvanija su koja.
Kad ta iszmista užpatentavotu, 

Tai daug pinigu turėtu,
O dabar reikalingi pinigai, 
Tai butu ant laiko ir gerai, 

Ba dabar pinigu knap, 
Ne yra isz kur kapt.

Mat, nors didele malone pas 
Dievą turi,

O bet ji pinigais neapžiųri, 
Alia, kaip Lietuvei kiszeniu 

uždaro,
Tai ir niekas stebuklu 

nepadaro.

* * ♦
Sztai ka girdėjau, 

Kada in Pittsburga užėjau, 
‘*Tu Antanuk, llaikraszti 

skaitai,
Tai žinai kur dirba gerai, 

IStaufg paralei, iszvažiuosiu,
Gal kur darba gausiu, 

Jau vyruti ir baigiu pinigus, 
Nežinau įkas ežia bus, 
Ziegoreli užstatysiu,

Gal kelis dolerukus aplai- 
kysiu.” 

“O-gi Ikur praleidai pinigus, 
Juk turėjai kelis szimtus ?” 
4‘O-gi kaip darbo netekau, 
Tai visus prakazyriavau, 
Sztorninkas jau nenori duot 

valgi, 
Czia gaspadinele dagi, 
Kas diena susiraukus, 

Žmogus net peszi sau plaukus, 
Pirma ir prieteliu turėjau, 

Kaip su jais per naktis geriau, 
Dabar visi nuo manės kreipėsi, 

Ir da isz manės juokėsi,
Na, na, kaip in kur nuva

žiuosiu, 
O darbeli koki gausiu,

Su niekuom neužsiduosiu, 
Tiktai '“Saule” užsiraszysiu, 
Skaitysiu, pinigėlius czedysiu, 

Asz gerai žinau,
Kad szlektai dariau, 

Pinigu visai neczedinau, 
Turėdamas laiko, kortavau ir 

geriau, 
Daugiau taip nedarysiu, 
Kitokį gyvenimą vesiu.” 

Bus gana ba pliurze pagavau, 
Todėl ir pajėgu dainuoti 

netekau. 1

Nesenei in Kanada nuvykau, 
Tenais lizdą bolszeviku už

tikau,
Montreal miestas vadinasi, 

Kur visokį ten Slapstosi.
Czionais yra Lietuvys 

Katalikas, 
Bet nuo visu gal atlikęs, 
0 jau ka bolszevikas, 
Tai niekam netikias.

Kada ji sužeidė fabrike, 
Sergant sargas kasdien lanke, 

Sargas namo iszejo, ligoni 
paliko,.

Kada sugryžo, losziant isz kor
tu užtiko,

Tada bolszevikai paszelpa 
s atsake,

O gal ir įsarga atstatė.
Bolszevikas kerszino skun

dimu,
Kada pasveiks, atlygins mu

šimu,
Na ir taip padare, lankytoja 

ant istryto pagavo,

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra Varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nės. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis ‘
Dean Rd. Spencerport, N. Y.

i SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

3 TE.1PGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Taip sudirbo kad net in ligon-J 
bute nugabeno, Į 

Bolszevika in szaltaja inkiszo,

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

nusiunczi.au
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Žinios Vietines
t Praeita Ketverga, apie 

5:30 valanda po piet, mirė Vin
cas Jenuleviczius, senas gy
ventojas kuris iszgyveno szio- 
je apielinkeje suvinsz penkes- 
dbszimts metu. Jisai gimė Su
valkų gubernijoj, Seinų aps- 
kriczio, Kapcziamiesczio para
pijoje. Sirgo du menesius. Ve
lionis paliko paczia Katarina, 
Simu Paulina, Freelande ir 
dūktere Agota Neverauskiene, 
515 W. Mahanoy Avė., isz kur 
buvo palaidotas Panedelio ry
ta'su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje. 
Taipgi paliko deszimt anuku, 
isz kuriu vienas, Albinas Neve- 
rauskas, klierikas, iszimet bus 
inszventintas ant kunigo. Pri
gulėjo prie S.L.R.K.A.. Buvo 
“Saules” skaitytojam, nuo ka
da pribuvo in Amerika 50 me
tu adgal. Lai ilsisi szios iszalies 
žemeleje.

•—■ Bronius Marcziulionis, 
sztorninkas, yra labai nudžiu
gęs nes jo mylima pacziule ji 
apdovanojo patogiu ir sveiku 
šuneliu kuris turi jau tris se- 
sutes nes jis dabar bus nasled- 
ninku, Marcziulioniu impedžiu. 
Barney sako kad isz savo sū
naus padarys viena isz geriau
siu biznierių szioje aplinkinė
je. Gud luck pap Barney, and 
the. Misis.

— Benas Banionis, 527 W. 
South uly., aplaike žinia apie 
mirti savo sesers, Helenos Kau • 
linis, 879 879 DeKalb avė., 
Brooklyn, N. Y., kuri po tėvais 
vadinosi Banioniute. Velione 
gimė St. Nicolas prie Mahano- 
jaus.ii' apie 12 metu adgal isz- 
važiavo ant apsigyvenimo in 
Brooklyna. Jos tėvas mirė apie 
15,metu adgal. Paliko ji vyra, 
Kazimiera, motina, dukterį ir 
broli mieste. Palaidota Buba- t
toje Brooklyn©. Ponstva Ba- 
nionęi lankėsi ant laidotuvių.

■ ■—, Valstija davė paszialpos 
$48,252 del Skulkino pavieto, 
praeita sanvaite, arba $17,054 
daugiau ne kaip užpraeita san- 
,vaite. Skaitlis tuju, kurie rei
kalauja paszialpos, kas sanvai
te dauginasi.

-r- Szv. Juozapo parapijos 
'ehorias rengia puiku Pavasari
ni Szoki, Nedėlios vakara, Ap- 
riliuus 14, Norkevicziu svetai
nėje.- Tikietai jau parsiduoda 
kaip blynai ir tai tik po 35c.

—■ Ana diena lankėsi re
dakcijoj ponia Julija Gedeikie- 
ne, su su num Edvardu isz M t. 
Carmel ir sesere ponia Morta 
Gedeikiene, isz Kulpmont. Abi 
sesutes yra skaitytojos ir pla
tintojos “Saules” kuri jas su
ramina, turi malonu būda ir 
yra geros tautietes. Acziu mi- 
siukems už atsilankyma o ka
da busite mieste vėla, atsilan
kykite in redakcija.

—• Praeita Sereda mire Jo
nas Douglas(?) 53 metu, 318 E. 
Market uly., Ashlando ligon- 
buteje, kur gydėsi per koki tai 
laika. Velionis paėjo isz Lietu
vos, pribūdamas in Amerika 
,1908 mete in New Haven, 
Conn., o apie 17 metu adgal ap- 
šigyveno Mahanojųj. Paliko 
paczia Agnieszka, du sūnūs, du 
anūkus ir viena broli kuris gy- 

yyena New Haven. Prigulėjo 
prie Christ Lutheran Bažny- 
czios. Likos palaidotas Paiede- 
lije.

- — Fabrikantai visokiu vai- 
■'štu czionais Amerike iszduoda 
po 20 doleriu kas minuta del 
apgarsinimo savo tavoro.

SHENANDOAH. PA
— Panedelio ryta nusisedo 

plotas žemes in kasyklas tarp 
Main ir White uly., per ka dau
gelis namu likos sunaikinti 
tarp kuriu randasi naujas na
mas Rescue Hook & Ladder ug- 
nagesiu stotis, Oldsmobile ga- 
radžius ir K&K automobiliu., . isztoras ir sutruko miesto van
denines paipos. Tosios kasyk
los yra dirbamos per Tony' 
Rose. Kada žeme pradėjo misi-Į 
sėst, gyventojai puolė in didele 
baime ir nekuriu iszbego be
veik pusnuogi ant ulycziu ma
nydami kad namai tikrai in- 
grius in kasyklas. Bledes pa
daryta milžiniszkos. Gyvento
jai tosios aplinkines padavė 
peticija in valdžia kad kasyk
los Kehleyllun pradeda slink
ti in kasyklas kas sudaro dide
li pavoju 'žmoniems ir prasze 
kad uždraustu kasima anglių 
toje aplinkinėje.

—• Gubernatorius James 
ana diena paskyrė Juliu Buka- 
navicziu skvajeriu, in vieta mi
rusios skvajerienes Adeles Va- 
lukonis, kuri buvo skvajerium 
del West Mahanoy Township.
t Praeita Petnyczia mirė 

gerai žinomas daktaras Cliford 
J. Ulshafer, kuris buvo dakta
ru Locust Mountain Ligonbu- 
eje. Velionis turėjo 38 metus 
amžiaus, gimė mažam angli
niam kaimelyje Beaver Mea
dow, netoli Hazleton, Pa.

— Ketiiresdeszimt valandų 
pamaldos prasidėjo Nedelioje 
Szv. Jurgio bažnyczioje. Pane- 
delyje ir Utarninke Miszios bus 
laikomos 6ta, 7ta, 8ta ir 10 va
landas. Vakare pamaldos pra
sidės 7:30 vai. ir bus sakoma 
pamokslas.. Daugelis kunigu 
likos pakviesti prigialbet pra- 
baszcziui J. Karaliui ant aprū
pinimo parapijomis Dvasiszku 
Penu. Užbaigimas Utarninke' 
Ims per Miszparus su Procesi
ja. Kunigas Stanislovas Raila, 
isz New Philadelphia, kalbės 
pamokslus. Bažnyczia likos 
ana diena pabaigta iszmąliavot 
ir vidurys iszrodo labai puikei.

Minersville, Pa. t Juozas R. 
Jakimaviczius, 1804 W. Mark
et uly., mirė namie praeita Pet
nyczia. Velionis pribuvo in 
Amerika isz Lietuvos apie 40 
metu adgal. Laike saliuna She- 
nandoryje, apie 6 metus adgal, 
po tam persikraustė in Potts
ville o isz ten in Minersville. 
Paliko paczia, du sūnūs ir duk- 
tere. Palaidotas Utarninko ry
ta su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Prancisžkaus bažnyczioj.

Llewellyn, Pa., f Konstanti
nas Baranauskas, 52 metu am
žiaus, kuris gyveno au t omo bi- 
liaus treileryje, artimoje New
town, likos surastas negyvas 
užtroszkiais nuo monoksaido 
gazo kuris iszejo isz automobi- 
liaus praeita Sereda, per Cla- 
renca Reidingeri, kuris atėjo 
pažiūrėti del ko Baranauskas 
ta ryta neatėjo in darba. Ve
lionis pergyveno Amerike dau
geli metu, bet nepaliko czionais 
jokiu giminiu.

Akyvi Trupinelei
—• Amerikonai labai rūpi

nasi apie savo plaukus, nes kas 
minuta iszduoda po 4 dolerius 
ant Visokiu kvarbu ir tepalu.

— Žinunai apie kava tvir
tina, buk svieto gyventojai isz- 
geria po czverti milijono puo
duku kavos kas minuta, diena 
ir nakti.

Reidio Apėmė Karsztai Kiniszkus Vaikus

Nuo kada reidio prasiplatino po Kinus, ne tik senesni žmones bet ir jaunuomene pra
dėjo palinksminti klausytojus visokeis budais. Sztai ant kaii’eses matome maža Kiniszka 
studentą kalbant per reidio iszShanghai stoties. Viduryje mergaites perstatų Amerikonisz- 
ka aiktorka Shirley Temple giedodamos “My Own” Kiniszkoje kalboje. O szitos paskutines 
dvi mergaites pralinksmina klausytojus visokeis szposeleis.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES
t Musu aplinkinėje mirė . 

sekanti 'žmones: Leonas Ruvo- 
lis, 29 N. Street, paliko paczia, 
duktere, tris sūnūs, seseri ir tę
va. Ona Mišiųkevieziene, 605 
Jones uly., Hanover. Paliko 
sunu ir du anūkus. Kazys Mo
zūraites, 54 metu, 180 Loomis 
uly., paliko paczia, 8 sunūs ir 2 j 
anūkus. Adomas Varnagiris,1 
Wyoming, Ona Krivickienc, 66 
metu, 86 Martz Manor, Ply-į 
month. Paliko vyra, duktere, 
seserį, broli ir keturis anukus.! 
Kazys Kasiulynas, 127 High 
uly., Plymouth.

Wilkes-Barre, Pa. — Czio-; 
naitinei boksininkai paaukavo 
savo kraujo del serganezio Ka-' 
talikiszko kunigo, Karoliaus 
Cummings, isz. Carbondales.

Isz Chicago, Iii

ISZ KUR ĖMĖSI Rengėsi Prie Darbo
UGNIS ANT ŽEMES?

TVANAI UŽMUSZE 20 
ŽMONIŲ.

La Paz, Bolivia.—Mažiausia 
dvideszimts žmonių žuvo tva- 
nuosia, kur užliejo konia visa 
apylinke Cochabamba po sun-

'— Keiisingtoilo palicija ar- 
csztavojo'23 metu Lietuvi, Vy
tautą Tozalaiti, 10051 S. LaSal
le uly., kuris sužeidė automo
bili um žmogų ir pabėgo nuo 
vietos ’nelaimes.

Dti banditai apvogė szto- 
ra Stasio J. Buko, ant 3836 S. 
Kedze aye., pasiimdami isz re-

kiam lietui. Upe Roca visisz- 
kai iszsiliejo isz lovio. Visas 
miestas taipgi likos užlietas. 
Bledes padaryta ant keliu mili
jonu doleriu.

Skaitykite “Saule”

Szvedai Prigialbes Savo Kaimynams Finams

Szlai kaip iszrodo Szvediszki lekiotojai kurie iszleke in 
Finlandija prigialbeti savo kaimynams musziuose priesz Mas- 
koliszka ineszka. Petsamo aplinkinėje szaltis įstaigai nupuo
lė ant tuju narsiu lekiotoji! nes barometras, nupuolė ant 34 
laipsniu žemiau zero.

gisterio 25 dolerius ir iszdume( _ 
laukan.

— In St. Louis buvo įsivež
ta lavonas mirusio Antano Sa
vicko kuris czionai mirė ligou- 
buteje. Gyveno jis po 903 W. 
35-tos uly., ir Užsiimdavo ava
lines taisymu Bridgeporte.

Kiti Priežodžiai Žydu
— Greicziau girta ant kojų 

pastatysi, negu 'biedna priso- 
tysi.

—• Jeigu vargszo grinezia 
dega tegul ir jis drauge sude
ga. Tada nestenes ir vargo ne
turės.'

— • Katra motere drasei sa
vo vyrui in akis nežiūri, tai 
kvaraha mistiną ir velnią szir- 
dyje turi.

—- Jeigu prie moteres vel
nias pristoja, tai jau iki smert 
neatstoja.

— New Yorke randasi tiek 
taksi-kebu, kad sunaudoja po 
400 galonus gazolino kas minu
ta, szoferei aplaiko po 70 dole
riu algos kas minuta ir suvaži- 
neje po 700 myliu kas minuta.

Senovybes Graikai tikėjo1 
kad ugnis paeina isz dangaus, i 
o tai per sudarą pusdievaiezio 
Prometeuszo kuris ketines di
džiausiam Graikiniam dievui: 
nuo žaibo pavogt ugni ir mi-l 
neszti ant žemes. Pancziai ir 
kiti sztamai žmonijos turi savo 1 
padavimu, apie ugni ir da iki 
sziadien ne kurie puslaukinei

l prilaiko.
į Ir taip apsako vienas Aug- 
liszkas dvaisiszkas misionierius

i pravarde Eole, jog rytiniam 
Afrike Vokiszkam ’gyvena ten 
sztamas Vagogo kurie tiki kad 
ugnis atėjo tiesiog isz dangaus 
nuo ju Dievuko vadinamo Mu- 
lungu.

Kudikiszkai jie apsakinė
jo, jog viena diena insiverže 
kokis tai drąsus vyras pas Die
va Mulungu tame mieryje, kad 
žmonėm parneszti nuo juju ug
nies. Pirmiausia tasai drąsuolis 
dasigriebe in pirmąjį d angų ir 
paregėjo lenais, labai navatnus 
žmonis, pamaezius juosius pra
dėjo juoktis. Ėjo toliams ir a- 
tejo in antra dangų, czionais 
žmonis vaikszcziojo auksztyn 
kojom tai pamatęs taip labai 
juokėsi kad turėjo isz to dan
gus iszeiti.

Ėjo tasai žmogus, na ir daejo 
in treczia dangų, ir pamate 
žmonis ant keliu cziužinejan- 
czius. Ir tas iszrode jam juo
kingu tai nuėjo tolyn ir gavosi 
in ketvirta dangų, kuriame bu
vo sodyba augszcziausio Dievo 
Mulunga. Mulungas priėmė ji 
paskirium, o paskui nuvede ji 
in kita vieta, kurioje stovėjo 
daug indu (sudu) uždangstytu 
tarp ju ir du prasti murini 
indai, abudu po vienu uždanga
lu.

Mulungas liepe keleiviui isz- 
rinkti del saves viena isz indu, 
o kada tasai parode pirsztu 
prie puikiausio indo ir atidarė 
rado jame tiktai pelenus ir 
anglis, o ugnies jau ne buvo, ba 
iszgeso. Tada užpykęs Die
vas Mulungas, tare in ji:

— Del ko iszjuokei mano 
vaikelius tiyjuose danguose? 
Argi pas jus ant. žemes ne yra 
juokingesniu daigtu, o bet isz 
ju nesijuoki? Už bausme tu 
sugryžszi ant žemes adgalios 
be dalios!

Bennie McCoy, antras beis- 
monas, kuris dabar priguli prie 
Athletics beisboliniu Filadelfi
jos ikiiubo, atvažiavo ana diena 
isz Anaheim, Kalifornijos, la
vintis su tuom kliubu. McCoy 
turi kontrakta su tuom lęliubn 
loszti beisbole per du metus už 
ka aplaikys ant meto po 10,000 
doleriu. Kliubas Athletics da
bar lavinasi La Paima parke.

Juokėsi Vieni Isz Kitu, 
0 Žmones Turi Kentėti

V^tkiecziai, norėdami erzinti 
Anglikus paleido szituos pie- 
szinius per eroplamis ant ku
riu perstatyta Chamberlainas 
kuris sako: “Dievas,yra musu 
Ijudįntojiim kad .mes nenorėjo
me szios kares” ant*ko Angli
jos Winston Churchill dadeda 
žiūrėdamas ant savo paskandy- 
tu. laivu: “Nors ne szitokios —■ 
pąskandinima musu laivu.”

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

----------- —O--------------- 

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

Dručkiai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszaii
@ztai ka raszo isz lietuvoi 

APIS 8ZITA KNYGA

Gerbem»sl»
Hulauklcu nuo luan 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena" ui

•innenaaaw 
'Tuke tanui 

kuria tari* 
ezlrdlnga acziu ir labai džiaugiuos)
kad tokia knyga kaip "Tukstantu 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes mas 
labai yra žingeldu skaityti vlsoklM 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepi. 
sljunU kaip laikas szvental ir sma 
gi ai praeina. ▲» visiems llnkCczlat 
kad. nusipirktu tokia knyga kali 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ji 
skaitydamas žmogus apie viską tad* 
pamlrszti ir visokį rūpesniai aor 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, k. KOKAS.
Dv. Palazduonye, 
CzeklszXes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Susisarmatines sugryžo ant 
žemes. Po juom da mėgino 
daugelis vyru ateiti parneszti 
ugnies isz dangaus, nes vis ant 
tuszczio.

Sztai atsirado viena drąsuo
le motere kuri apsiėmė keliaut 
parneszt ugnies.

Drasei inejo in pirmutini Į 
dangų, praėjo pro gyventojus 
malszei ir nusijuokė isz juju, 
taippat ir antrame ir treezame 
danguja, net gavosi in ketvirta.

Czionais likos prielankei pri
ima per Dievuką Mulunga, ku
ris nuvede motere pas tuosius 
slaptingus indus ir liepe jai 
viena pasirinkti. Iszlavinta 
motere ne pasigodejo ant bran
gaus indo, nes pasirinko ne- 
szvariauisia puodą. Mulungas 
atidarė ji, o motere paregėjo 
ugni. Pagriebė tuojaus indą 
ir skubei įsugryžo ant žemes, 
kur apteikė žmones geradejin- 
ga Ugnei ia.

Tokia tai pasakėlė matoja 
Afrikoja apie atsiradima ug
nies. Tame apraszyme užsivėrė 
toji teisybe jog motere, nors sil
pnas sutvėrimas bet ne karta 
daugiau gero padaro, negu keli 
vyrai. ■

LIUDIJA PRIESZ SOCIA
LISTU PARTIJA.

Dovydas J. Saposs prisipa
žino priesz senato komitetą buk 
jis kitados buvo nariu Socialis
tu Partijos.-Ana diena jis liu
dijo priesz National Labor Re
lations kamisija kas kiszasi 
darbininkiszko padėjimo czio
nais Amerikoj ir del ko tiek ky
la nesupratimu tarp darbinin
ku ir opera t ori u.
----------f----------------- ------------ -

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., J 

MAHANOY CITY, PA, J.J




