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Isz Amerikos
BUVO PER GERAS

UŽ TAI JI MOTERE 
PANIEKINO.

Johnstown, Pa. — Negerda- 
inas niekad svaiginancziu ge- 
rymu savo gyvenime, neruke ir 
nenaudojo tabako visai ir ati
duodavo visa savo uždarbi sa- 
yo mylimai pacziulei kurios no
rus iszpildydavo kaip mažas 
vaikas ir da prigialbedavo jai 
visam naminiam darbe, jo pa- 
cziule Vera Deisel da isz to ne
buvo užganadinta, paniekinda
ma ir prispaudama ji per ka 
taip tam bobiszkam nevalnin- 
kni nubodo gyvenimas kad ja 
ana diena pamėtė ir iszpiszke- 
jo;in svietą.,

Moterėlė negalėdama kitaip 
prisikabyt prie vyro, sujeszko- 
jp ji su pagial'ba palicijos, ap
skundė ir .paszauke iii suda. 
Kada tasai bobiszkas neval- 
ninkas apsakė -savo gyvenimą 
sudžiui, tasai užklausė moste
rės ko reikalauja nuo savo vy
ro. 'Toji užsimislinus atsake 
kad nieko tiktai kad jis jai ne
davinėjo pinigu ant praleidi
mo pagal jos norą. Sudžia davė 
perkuniszka pamokinimą bo- 
bai ir paleido vyra ant liuošy- 
bes kuris suglaudęs ausis din
go isz miesto da ta paezia die
nia. .

» I. - ...... ........ .

MOTINA iszpere dukre- 
LEI KAILI IR NUĖJO in 

KALĖJIMĄ.
Pittsburgh, Pa. — Mrs. An

nabel Stautmacher, 40 metu, 
iszpere skaudžiai kaili savo 16 
metu amžiaus dukrelei kad ji 
naktimis trankosi automobi
liuose. Teismas nubaudė moti
na ant 50 doleriu. Motina atsi
sakė mokėti bausme kalbėda
ma: “Vercziau eisiu in kalėji
mą ne kaip mokėti bausme už 
savo locna kūdiki.” Teismas 
sutiko dovanoti bausme jeigu 
motina prižadės daugiau ne - 
perti kaili dukrelei. Motina ir 
ant to sutiko ir staezei pasakė 
sudžiui: “Tai reiksztu kad asz 
prisipažystu prie kaltes, eisiu 
in kalėjimą ne sėdėti ten bet 
dirbti idant taja purvina vieta 
iszczystyt kad jus jos ne nepa
žinsite.” — Ir nuėjo motere su 
palicijantu in kalėjimą.

KŪDIKIS UŽGIMĖ IN TRIS 
VALANDAS PO MOTINOS 

MIRCZIAI.
Brooklyn, N. Y. — Retas at

sitikimas buvo czionaitineje li- 
gonbuteje del neszcziu moterių 
apie koki nebuvo girdėt in dau
geli metu. Ykj-4^

Motere Ella Rolling-, 30 me
tu, staiga! pavojingai apsirgo 
priesz gimdymą kūdikio ir mi
rė. Daktarai stengdamiesi isz- 
gialbet kūdiki gyva, padare 
operacija pasekmingai ir kūdi
ki priėmė ant svieto in tris va
landas po mireziai motinos.

. Buvo tai mergaite, -sveremi 
szeszis svarus ir sziadien yra 
sveika ir gyva.

RADO PUODĄ 
PINIGU

LIKOS ARESZTAVOTAS.

Dallastown, Tex. — Roy Dix
on, 18 metu vaikinas, ana die
na atneszė in banka 750 dole
riu kad jam užraszytu in kny
gute. Banko kasierius nužiuri- 
nejo vaikina manydamas kad 
jis kur nors pavogė auksa ir 
pranesze apie tai palicijai kuri 
vaikina aresztavojo ir uždare 
kalėjime. Laike kvotimo vai
kinas pasakė kad jis surado 
taji auksa ant savo dėdės tar
mes užkasta puode kuriame 
radosi 2,500 doleriu aukse. 
Kada vaikinui iszaiszkino kad 
auksiniu pinigu nevalia laiky
ti, permaine jis juos ant bu- 
maszku ir ji paleido ant liuosy- 
bes.

PERPJOVĖ ŠUNELIUI
. GERKLE MOKYKLOJE.

Sturmersville, Pa. — Inbe- 
gus in mokykla kur jos sūnelis 
sėdėjo ir mokinosi, jo motina, 
Mrs. Fredall, laikydama ran
koje ilga mėsini peili, staiga! 
priszoko prie vaiko, patraukė 
su peiliu vaikui per gerkle, per
pjaudama jam gysla ir vaikutis 
ant vietos mirė. Motina be jo
kio žodžio priėjo prie nusiste
bėjusio vaikuczio, kuris žiurėjo 
akyvai' in motinos veidą ir to
ji patraukė peiliu’ jam per 
gerkle. Po tam baisiam darbui 
motina iszbego laukan, bet 
tuoj likos suimta ir atiduota in 
rankas palicijos. Motina likos 
atiduota po priežiūra daktaru 
nes sirgo koki tai laika proto 
liga.

SURADO MOTERE TURIN
TI 128 METUS.

Chicago, Ill. — Suraszytoja 
gyventoju apreiszke savo per- 
detiniui buk ji surado motere 
kuri turi 128 metus ir ant da- 
vado kad turi tiek metu, paro
de savo metrikus ir kitus do
kumentus kurie patvirtino- kad 
ji tikrai turi tiek metu.

Isz pradžių cenzuso suraszy
tojas nenorėjo tam tikėti bet 
vėliaus patys persitikrino kad 
tai teisybe. Moteres vardas yra 
Sayed Meh r on ir paeina isz Si
rijos.

MYLĖJO ŽIEDUS IR TARP 
JU MIRĖ.

New York. — Palicijantas 
Silvestras Walsh labai mylėjo 
žiedus ir lankei sustodavo žie
du sztore pas savo dranga, ka
da praeidavo pro jo langa gė
rėdamasis puikiais kvietkais ir 
žiedais. Taja diena, inejas in 
sztora, pasveikino locnininka, 
nuėjo in užpakalini kambari ir 
in trumpa laika davėsi girdėt 
szuvis. Kada locnininkas atbė
go pažiūrėt kas atsitiko, rado 
palicijanta Walsh gulinti ant 
grindų su perszauta krutinę ne
gyva.

Yra tai 93 savžudinsta pali
cijos departamente nuo kada 
palicijos kamisorius Lewis J. 
Valentine apėmė kamanda ant 
palicijos 1934 mete.

Suraszytojas Gyventoju Turėjo Daug Darbo Su Szita Szeimyna

Kada suraszytojas gyvenltoju, Chieagoj, pribuvo suraszyti nosis pas Dan Buss, isz 
Blue Island, Chicagos priemiesezio ii- užklausė kiek jis turi vaiku, tėvas suszvilpe ir isz visu 
kampu pradėjo atbėgti vaikai ir mergaites ir atsistojo ant tevokamandos.-Suraszytojasma
ne kad jis suszauke visu kaimynu vaikus bet kada pasakė kad tai jo visi, net atsiduso. Tu
rėjo jis nemažai darbo suraszyti visus. Pirmiausia stovi tėvas su mažiausiu kūdikiu po tam 
motina ir vaikai -nuo 1 lyg 24 metu; du vyriausi vaikai tame laike nebuvo namie. Jeigu su
raszytojas butu laukes da menesi tai butu aplai'kes da viena Bussuka priraszyti ji prie tos 
dideles szeimynos.

MERGAITE NUKRITO IN 
KASYKLAS 250 PĖDU.
Rainy, Ind. — Anglekasio 

Dovydo Edmon-ds, trijų metu 
dukrele nukrito in szafta 250 
pėdu, gilumo ir visai nesusižei- 
de. Angliakasei rado mergaite 
sveika sedinezia minksztam 
dumble ant dugno szafto isz 
kurio' tik galvelė kyszojo. Mer
gaite yra sveika aplaikius tii< 
kelis apdreskimus ant’ kūno.

BUVUSIS PALICIJANTAS 
APVOGINEJO BAŽNYCZIA.

Media, Pa. — John Roger’:, 
62 metu, buvusis czionaitinis 
palicijos virszininkas, likos 
aresztavotas už apvogimą Szv. 
Panos Marijos Ka'talikiszkos 
bažnyczios ir pastatytas po 
1,000 doleriu kaucijos. Senu
kas apipleszinejo dėžutės pa
skintas del ubagu auku. Pra- 
baszczius Vincentas Gallagher 
ji užtiko ir paliepė aresztavoti.

15,000 ŽMONIŲ BE PASTO
GIŲ PER TVANUS.

Pittsburgh, Pa. — Ohio upe 
ir kitos upes ’taip staigai iszki- 
lo per dideli lietu kad užliejo 
didelius plotus žemes Ohio klo
nyje, Pittsburgh ir Cincinnati, 
kur -daugiau kaip 15 tukstau- 
czei žmonių turėjo apleisti sa
vo gyvenimus. Geležinkelei li
kosi užlieti ir plentai ir kelioli- 
ka-žmoniu žuvo. Raudono Kry
žiaus ; drauguve nusiuntė pa- 
gial’ba del nukentėjusiu.

Isz Chicago, Ill.
A. f A.

Chicago, Ill. f Szv. Kazimie
ro Vienuolijos generate virszi- 
ninke ir insteigeja, Motina Ma
rija C.S.C. mire praeita sanvai- 
te, 17 diena Apriliauš, kuri 
vadovavo vienuolyną per 27 
metus. Reiszkiame Szv. Kazi
miero Seserims gilios simpati
jos netekusioms savo Motinos 
Perdetines.

TRŪKIS SUSIDAUŽĖ
EKSPRESINIS TRŪKIS BE- 
GO PER GREITAI, ISZSIRI- 
TO NUO BEGIU; 40 ŽMONIŲ 

UŽMUSZTA IR APIE
100 SUŽEISTA.

Little Falls, N. Y. — Greita
sis ekspresinis trūkis, kuris 
ėjo in Chicaga ant New York 
Central geležinkelio, iszsirito 
nuo begiu, an't -sukinio, artimo
je ezionais su baisioms pasek
mėms. Trūkis bego per greitai 
ir nepaspėjo pasukti ant suki
nio. Vagonai likos suteszkinti 
ir užėjo vienas -an't kito bet pas
kutinis vagonas, kuriame ra^ 
dosi -daug Kincziku, kurie ke
tino būti sugražinti in Kinus 
nes pribuvo ezionais vogtinu 
budu, iszliko ant begiu ir ne 
vienas neužmuszta ir nesužeis
ta.

Inžinierius ir pecz-kurys li
kos užmuszti an’t vietos. Visi 
Pullmano vagonai likos sutesz- 
kint isz kuriu buvo sunku isz- 
imti užmusztuosius ir sužeis
tuosius pasažierius.

Am'bulansai ir daktarai isz 
visu aplinkiniu miesltu pribu
vo in pagialba ir nuvežti miru
sius in lavonyczias o sužeistus 
in ligonbutes.

Trūkis turėjo bėgti negrei- 
cziau kaip 45 mylės ant valan
dos, ant sukinio, bet inžinierius 
buvo pasivelines todėl vare 
truki apie 60 myliu ant valan
dos ir tas -buvo, priežastim ne
laimes kada trūkis ėjo -ant už
sukimo.

25 UŽMUSZTI EKSPLOZI
JOJ AMUNICIJOS DIRB

TUVĖJE.
London, Anglija — Baisioje 

eksplozijoj amunicijos dirbtu
vėje, North London, likos už- 
muszta 25 darbininkai ir apie 
30 sužeista. Visa aplinkine li
kos smarkei sukrėsta ir pada
rytą daug bledes.

Europine Kare
Bėrimas.. — Vokiszki subma- 

rinai paskandino du Anglisz- 
kus laivus artimoje Trondhei- 
mo, Norvegijos. Daug laivoriii 
žuvo.

Paryžius. —Ant Vakarinio 
frunto atsibuvo smarkus armo- 
tinis galėjimas tarp Prancūzu 
ir Vokiecziu. Du Vokiszki ero- 
planai likos nuszauti.

London. — Milžiniszikas Vo- 
kiszkas laivas “Bremen” ba
dai likos paskandytas per Ang- 
liszka submarina su 15 tukstan- 
czeis kareiviu kurie plauke in 
Norvegija. Norints Vokiecziai 
tai užginezina bet Anglikai tu 
ri gerus davadus kad laivas li
kos paskandytas.

Berlinas. — Vokiecziai savo 
daneszimuose sako buk in lai
ka 14 dienu paskandino 14 Ang 
liszku laivu bet Anglikai sako 
kad tai tik ant popieros.

London. — Anglikai su tau
kais randasi artimoje miesto 
Hamas, Norvegijoj. Anglikai 
jau paėmė miestą Elverum. 
Vokiecziai muszasi ant septy
nių frun’tu ir badai neturi jo
kios pasekmes. Prancūzai užė
mė Namsos ir eina vis tolyn su 
dideliu pasisekimu.

Prancūzai taip pamylė
jo gerti kava, • kad dabar par
gabena jos isz kitur po 600 sva- 

Į ru kas minuta, per visa meta.

— Japonijai kasztuoja po 
penkis dolerius ant užlaikymo 
savo kaliniu kas minuta.

—i Amerike randasi 275,000 
valgomu kronui, kurie daro 
biznio ant 10 tuksaneziu dole
riu kas minuta.

— Negerai intaisyti elek- 
bledes už 30 doleriu kas minu- 
bledes ipo 30 doleriu kas minu
ta.

TURĖJO UŽTEKTINAI KOL 
MOTERE BUVO GYVA.
New York. — Nesenėi mirė 

ezionais Mrs. Betty Ullman, 
turtinga moterėlė gyvendama 
Bronkse nuo daugelio metu, 
kuri buvo apsipaeziavus su vy
ru kuris ndturejo -nieko. Tasai 
savo pacziules ir apie joki dar- 
vyrukas “sėdėjo kiszeniuje” 
ba visai nesirūpino nes mote
rele jam pristatydavo viską ka 
tik jis panorėjo. Ant galo mo
tere tai atjautė nes mirdama 
nepaliko jam savo dideli turtą 
kai)) jis tikėjosi. Kada advoka
tas atidarė mirusios testamen
tą, vyras net nutirpo nuo nusi
stebėjimo kada testamente ra
do paraszyta: “palieku savo 
turtą aut mielaszirdingu insti
tutu o savo “mylimui” vyrui 
užraszau viena doleri nes ir 
taip už gyvasties gavo už daug 
tasai asilas ir daugiau ne yra 
vertas.” Nulindęs vyras dabar 
turi pasijeszkot sau darba kad 
isz bado nepastipt.

PAKART RAKALI UŽ TOKI 
PASIELGIMĄ.

London, Miss. — Italas Ped
ro Domaccio nužudė brutalisz- 
ku budu savo paezia. Tasai gy
vulys, parejas namo, dažinojo 
nuo paezios kad szia nakti tiki
si gimimo kūdikio. Vyras tik
rai pasiuto isz piktumo nes na
mie jau radosi sepityni vaikai. 
Nuėjo iii saliuna jialikdamas 
nelaiminga motere viena na
mie. Apie antra valanda nak
ties laike sugryžo namo gerai 
užsitraukęs. Pati jam pradėjo 
iszmetinet apie patikima jos 
taip dideliam pavojuje. Tasai 
gyvulys mėtėsi ant moteres 
kaip žvėris, isztrauke isz lo
vos, pradėjo spardyt ir muszti 
ir butu gal ja užmnszes kad ne
būtu subegia kaimynai ir isz- 
gialbeja isz ranku pasiutėlio. 
Motere likos nuvežtą in ligon- 
bute kur mire in kėlės valan
das vėliau pagimdydama ne
gyva kūdiki. Gerai kad toki 
raikali pakartu ant pirmutinio 
stulpo.

VAŽIUOS IN TEVISZKE 
JESZKOT TURTO APIE 

KURI SAPNUOJA.
Reading, Pa. — Georgio 

Manuos, Graikiszkas perlonus, 
jeszko žmogaus su pinigais ku
ris apmokės keliones kasz'tus in 
Grekija ir užlaikyti jo szeimy- 
na ezionais kad galėtu jeszkoti 
skarbo apie kuri nuolatos sap
nuoja daugiau kaip metas lai
ko ir mato sapne taja vieta kur 
skarbas randasi.

Georgio sako kad jam sapne 
pasirodė milžiniszkas žmogus, 
rodydamas jam vieta kur guli 
užkastas skarbas kuris randa
si ant jo ukes. Praeita meta 
žmogelis buvo pasirengęs va
žiuoti in tėvynė jeszkoti tojo 
skarbo bet. neturėdamas pinigu 
ant keliones, negalėjo važiuoti, 
ir da’bar jam rupi kad gal kitas 
žmogus gali ji užtikti. Žmoge
lis prižada atiduoti dvigubai 
tiek pinigu tam, kuris ji pini- 
giszkai suszelps o dali tojo 
skarbo paaukautu del vargszu. 
— O gal tai bus tik tuszczias 

' sapnas, be vilties.

INSZIURENC KOMPANIJOS 
LIEPE NERENGT BRAN

GIU LAIDOTUVHL
New York. — Didžiausia in- 

sziurenc kompanija kuri per 
kelis metus tyrinėjo brangias 
laidotuves pas žmonis kurie 
yra apdraudė savo gyvastis su 
taja kompanija, pasirodė kad 
daugeliuose atsitikimuose mir
ties, likusi szeimyna po nybašz- 
ninkui iszduoda beveik visus 
aplaikytus pinigus aut “pė- 
niszku laidotuvių,” su didele 
paroda kad paskui karavanu 
važiuotu keli automobilei su 
žiedais, kurie neatnesz nebąsž-. 
ninkui jokios naudos ir tik Su
džiūsta ant kapiniu. Vietoje 
pirkti drūta graba kuris pra- 
szalina drėgnuma ’tai perką 
gipsinius grabus kurie yra pa
dirbti isz popieros arba taip 
vadinamus “metalinius” gra
bus kurie yra padirbti isz me
džio ir apmuszti su bloke.

Tosios kompanijos nuomone 
yra, kad mirusiai ypatai bran
gios laidotuves yra visai nerei
kalingos ir butu daug geriau 
kad naszle su vaikais pasinau
dotu isz aplaikytos paszialpos 
ir ant pragyvenimo ne kaip 
dėti pinigus in žeme. ’ -■

PALIKO TARNAITEI 
$1.5,000.

Harrison, Cal. — Per 25 me
tus Jesse Bu si ey,' 60 metu, rado
si ant tarnystes kaipo tarnaite 
pas Hugh Riddle o kada jos pe
nia mirė, paliko jai 15 tukstau- 
cziu doleriu už teisinga ir įsz- 
tikima tamysta. Velione pali
ko vienaltini snnu kui’is tarnai
te vadindavo “motina” nes ji 
iszaugino nuo užgimimo nes 
motina neturėjo ant to laiko.

TRYNUKAI GIMĖ SZAL- 
TAM IR TAMSIAM NAME.
Aliquippa, Pa. — Kada szei

myna Jono Reeds kraustėsi iu 
kita narna, motere staigai pa
juto kad atėjo laikas jai gim
dyt kūdiki. Kada jau insikrau- 
ste in nauja narna, motere ant 
tikrųjų apsirgo. Likos greitai 
paszauktas daktaras bet -na
mie nebuvo szilumos ne szyie- 
sos. Kaiminka greftai ateine- 
sze žvake, suszilde vandens sa
vo kuknioje ir atnesze pas dak
taru kuris ėmėsi prie darbo ir 
net pats nusistebėjo kada mo- 
tere pagimdė trynukes — duk
reles, kurios svėrė po 16 unci
jų kožna. Visos gyvos ir svei
kos ir likos nuvežtos drauge su 
motina in ligonbute. Moteres 
vyras tame laike dirbo. Mote- 
re nesitikėjo pagimdėt da už 
dvieju sanvaieziu,

AMERIKOJ RANDASI 12 
MILIJONU BEDARBIU.

Washington, D. C. — Darbo 
mi nisteris ana diena apskaitė ii' 
inte'ike prezidentui Roosevel- 
t ui skaitlį bedarbiu ezionais 
Amerikoje, lyg sziai dienai. 
Apskaitė jis ‘buk lyg sziai die
nai ezionais randasi be darbo 
apie dvylika milijonu darbi
ninku, puse isz tu aplaiko pa- 
szialpa nuo valdžios .pinigais 
ir WPA darbu.



Kas Girdėt
*•»“ •. • r-

“Jeigu Alijentai pralaimėtu 
szita kare tai Kanada prisi- 
skirs prie Suv. Valstijų.”

Tokia nuomone iszreiszke C. 
P. Beaubien, narys Kanadisz- 
ko senato ant laikytos kalbos 
•Moptreaile, Kanadoje, laike su
sirinkimo politikierių. Sake jis 
kad jeigu Anglija neserges ge
riau mariu ir savo pakraszcziu 
tai Kanadiszka vertelgysta nu
puls ir prispirs Kanada ant pri 
siskyrinjo prie Suv. Valstijų.

Jeigu Hitleris laimėtu szia

su jo locnininku tasai deiman-| 
tas guli ant dugno mariu. i

Antra istorija taipgi parodo- 
kiek raudonas deimantas pa-, 
daro blogo ir buvo nelaimingu 
del jo locnininku. Locnininkas 
tojo nepaprasto raudono dei-i 
manto buvo kokis tai Baberos,1 
Mongolijoj. Turėjo jis deiman
tą ant pirszto kovoje prie Ąg- 
roso todėl taji deimantą ir pra- i 
mine “Ągra”. Vėliaus žiedas 
pateko in rankas Indijos valdy- 
tojaus po tam gavosi in Angli
ju rankas ir likos atvežtas in', 
Europa kuri pirko kunigaiksz- Į 
tis Brunswick, Vokietijoj, bet 
laike kares jis likos iszguitasl 
isz savo tėvynės. Kur sziadien į

kare tada Rusija, Japonija ir j tasai deimantas randasi tai yra
Vokietija susidraugautu in 
drūta mazga ir užkluptu ant 
Amerikos. Toliaus, kad jeigu 
kare tesis ilgiaus tai Amerika 
bus ant tikrųjų intrankta in 
kare.

slaptybe ir lyg sziai dienai ne- 
dažinota.

Senovės laikuose žmones ti
kėjo -kad žemeziugai (brangus 
akm enai) inburia locnininkui 
koki turės gyvenimą. Žiedus 
papuoszdavo visokeis žemeziu- 
gais su tokeis a-kmėnais kurie 
nurodinėjo kaip tokius, žiedus 
turi nesžioti, jeigu kas geidžia 
būti laimingu. Tikėjo taipgi jog 
kas aplaike neteisingu bildu 
žemeziuga, tasai turėjo nelai
me ir negiliuki kaip parodo is
torija dvieju garsingu deiman
tu.

Ketui! szimtai metu adgal, 
Indusas Vinigere atv-eže in Ve
necija, Italija, dideli deimantą 
kuri nupirko kunigaiksztis Mo- 
rosani bet kartu su tuom dei
mantu Indusas atveže ir juo
dąjį mara nuo kurio gyvento
jai pradėjo mirti kaip muses. 
Pats Morosani iszbego in Flo
rencijos miestą apsisaugoti 
nuo mirties bet ten iszkeliaves 
užsikrėtė ir trumpam laike mi
re.

Morosaniui mirus, tasai dei
mantas gavosi in rankas Flo
rencijos kariuomenes generolo 
kuris in kėlės dienas likos nu- 
žudintas ir žudin’tojai pasiėmė 
taji deimantą. Po tam deiman
tas gavosi in daugelio rankas 
bet kožnas locnininkas mirda
vo nepaprasta ir staigia mir- 
czia arba būdavo nužudintais.

Asztuonioliktam szimt-mety- 
je deimantas pateko in Szven- 
to Sorimo kliosztori o kad ne- 
poilgam kilo Francuziszka re
voliucija, kareivei apiplesze 
kliosztori ir pavogė deimantą 
kuri pardavė generolui La Sal
le pigiai. In kėlės dienas po 
tam generolas likos užmusz
tas kruvinam muszyje prie Lo- 
dL

Po kokiam tai laikui deiman
tas gavosi in rankas Iszpanisz- 
ko diplomato Don Jose Men- 
gal kuri įgirti laivorei vėliaus 
nužudė bet visi likos suimti ir 
pakarti. Žiedas gavosi in ran
kas vieno laivoriaus kuris 
plauke in Amerika. Kelionėje 
keliolika laivoriu susibarė su 
laivo kapitonu (kuris liepe vi
sus pakarti už pirsztu. Kapito
nas pamatęs brangu žiedą ant 
laivorįaųs pirszto, prisisavino 
ji sau bet vos pasiekė Ameri
kos krasžta, likos nuszautas 
per kita laivoriu kuris pasigo- 
dėjo ant to žiedo.

Po keliolikos metu tasai dei
mantas pateko iii rankas Ang- 
liszko . milijoni'erįaus kuris 
taipgi staigai mir^, Paskutiniu 
locnininku tojo deimanto buvo 
Iszpanas Senor IJabilas kuris 
plauke 1907 mete in Singapo- 
ra. Kelionėje kilo baisi viesulą 
kuri paskandino laivą ir dabar

Ana diena Londono inžinie
rei isztyrinejo buk giliausia 
vieta mariose randasi prie pa- 
kraszczio Filipiniszku Salų, 
apie 50 myliu tolumo. Toji vie
ta turi gilumo net 35,400 pėdu 
ir jokis gyvūnas toje gilumoje 
negali gyventi isz priežasties 
suspaudimo vandens.

Tankei skaitome laikrasz- 
cziuose buk tėvas ar motina nu
žudė saiv.o vaikus isz mielaszir- 
dystes kad nesikankytu isz 
priežasties neiszgydomos ligos 
ar gimęs netinkamu ne sau ne 
visuomenei.

Todęl užeina klausymas, ar 
žmogus turi tiesa nužudyti ki
ta kad jam palengvinti kentė
jimus ir tas pats klausymas už
eina tarp daugelio daktaru: 
“Ar daktaras turi tiesa nužu
dyt neiszgydomus ligonius ? ’ ’

Nekurie žmones sakytu kad 
tasai klausymas neturi savyje 
jokios prasmes, bet daktarai, 
ar pavėlinta jiems ar ne, ne
karta serganczia ypata užmu- 
sza o kad nėra budo nuo to at
sitikimo iszsisaugoti, todėl ir 
nėra reikalo apie tai ir jokiu 
ginczu pradėti.

Ar daktarai turi tiesa pagal 
rcikalavima serganczio — ar
ba jo draugu, užmuszt, jeigu 
daktaras žino kad serganczio 
liga yra neiszgydoma arba jei
gu sergantis turėtu baisias 
kanczias kentėti?

Nekurie Angliszki ir Ameri- 
koniszki daktarai taji klausy
mą patvirtina bet daugelis 
tarp ju tam prieszinasi kalbė
dami kad musu užduotis gydyt 
ligonius o ne juos iszstumti 
greicziau isz szio svieto.

Is^tikruju atsiranda daugy
be ligų kurios žmogui yra labai 
kankinanczios, insisenejusios 
ir neiszgydomos, sergantieji 
meldžia daktaru kad jiems pa
lengvintu kanczias ir sutrum
pintu gyvastis bet ar daktaras 
gali ju praszyma iszpildyt iv 
ju paklausyt? Daugeli kartu 
daktaras gali padaryti klaida 
tyrinėdamas ligonio liga ir be 
reikalo gali jam atimti gyvastį 
nežinant. Ant galo, ar gali at
imti jeigu tasai, kuris sziadien 
nori mirti, rytoj gali pasveik
ti ?'

Kad ir butu tokios tiesos, 
kurios daleistu nekuriems li
goniams sutrumpinti gyvastį, 
tai joms ir taip daktarai nepa
sinaudotu nes daktaras yra ne 
budeliu tiktai gelbėtojas gy
vasties.

Nauji Narei Angliszko Kabineto
ąĄULE ” MAHANOY CITY, PA.

PARASZE
ŽEMAITIS DEL ŽEMAICZ1U

PAGAL JU KALBA

Didesniam paveiksle matome Anglijos Winston Churchill kuris likos paskirtas ka
riszku-ministeriu, antram mažesniam paveikslėlyje matome Simons kuris likos paskirtas 
ekonomiszku. direktorium ir VV pods rūpinsis, ukysltes ir -zypidirbystes veikalais.

TRYS BRUOLE
— Sosemcldams tylėk... Juk 

pajos!
— Nu, ta duok mon sava kel

nes...
Pasestrajesis nusevelka er 

atedeve...

du turėjo 24 metus. Vienas isz 
ju buvo patogus vyrukas o ki
tas labai bjaurus.. Antras taip 
užsidegė užvydejimu pirmam 
kad negalėjo ant jo žiūrėt ir 
kada pirmasis miegojo sau ra
inei, antrasis kirto jam in gal
va su szmotu geležies, užmusz- 
damas ji ant vietos. Po tam su
pjausite jo kuna ant szmotu ir 
paslėpė baczkoje.

Tuom bjauru iszgamu buvo n'a, invažiavo in stotyje manev- 
Benjaminas Edwards kuri su-1 ruojanti darbini traukini. Su
das nuteisė ant penkiolikos me
tu prie sunkaus darbo kalėjime 
nes laike teismo pasirodė 
jis buvo nepilno proto.

ki W g & -■ a’■ ® t •« s *

ISZ LIETUVOS
DIDELE TRAUKINIU 

NELAIME.
Priesz Velykas, Vievio gele

žinkelio stotyje in vyko didele 
traukiniu nelaime. Greitasis 
traukinys, važiuodamas nesu
stodamas isz Vilniaus in Kau-

Apygardos teismas Vinkaus- 
ka pripažino kaltu ir nubaudė 
keturiais menesiais paprasto 
kalėjimo, o rasta svetima valiu
ta nutarė perduoti Valiutu ko
misijai.
iTEVAk .'il’Vg.lO NT'S K ■

kad

Daktarai mums kalba 
susilaukti ilgo amžiaus turime 
gerti daug vandens. Bet in tai 
visai netiki Margarieta Bed- 
dow kuri ana diena apvaiksz- 
tinejo savo gimimo diena. Ant 
užklausymo kaip gyveno kad 
susilaukė taip ilgo amžiaus, 
102 mdtu, senuke sake kad yra 
dėkinga ilgam amžiui kad per 
visa gyvastį neiszgere ne stik
lo vandens. Ne visi žmones yra 
vienokio budo.

kad

Isz priežasties kares Euro
pinei laikraszcziai daug nu
kentėjo o daugelis turėjo ir su
stoti nes yra didelis stokas po
pieros kuria valdžia sunaudoja 
del kariszku tikslu.

Daugiausia Amerikoniszki 
laikraszczei sunaudoja popie
ros isz Kanados kurios parga
bena kas mėta už 85 milijonus 
doleriu. ‘Anglijoj sziadien to
nas drukuojaimos popieros 
kasztuoja 102 dolerius*' ir da 
brangsta o jeigu Anglija užsi
spirtu tos popieros neinleisti 
in Suv. Valst., tai didesne da
lis laikraszeziu turėjo paliau
ti savo iszdavy^tas.

Nepaisyk Ant Liežuviu

— Nepaisyk ant jokiu lie
žuviu.

lUžvydejimas yra tai szeto- 
niszka liga žmogaus priesz ki
ta. Sekantis atsitikimas paro
do vaisi tokio užvydejimo.

Lyong, Anglijoj, dirbo du 
jauni vyrukai vietineję kance- 
larijoj kaipo rasztininkai, abu-(

—- Eikie tiesiu keliu o lie- 
žuvei per save dings.

—• Kam turi nemiegot, mis- 
lindamas apie nedorybe tavo 
nevidonu kurie tave aploja? 
Liežuvei tau visai nieko ne
kenks jaigu ant ju nepaisysi, 
nes kada sau bile niekus in gal
va užminsi, tada ju bijosi.

— Jeigu apie tave paleis 
tteisinga paskala, tai pąsirupyk 
pataisyt; o jeigu (paskalas yra 
neteisingas, tai apie tai nepai
syk.

.4

sidurime vienas keleivis buvo 
užmusztas, tris-deszimts sun
kiau ar lengviau sužeisti, du 
vagonai -sutriuszkinti ir abudu 
lokomotivai aplaužyti. Nelaim
es isztiktieji skubios pagialbo® 
traukiniais buvo nugabenti in 
Vilniaus ligonbutes ir ežia apie 
puse, perriszus ir -suteikus pir
mąją pagialba, isz ligonbutes 
iszejo-, o isz likusiu -septynioli
ka sužeisfuju du yra -sunkiai 
sužeisti, o visi kiti gerai jau- 
czia-si ir tikima, kati greit pa
gis. Smarkiai nulkentejo vie
nas garvežio kūrikas ir vienas 
maszinistas gavo asztru nervu 
sukretimia. Nelaimes priežas
tis kilusi del sugedusio mem-a- 
i'o-ro. Ta diena buvusi lijun
dra visas vielas buvo aptrauku
si ledu, už tai ir visi 'kiti signa
lai neveilke.

TĖVAS NORĖJO NUSKAN
DINI' DUKTERĮ.

Lietuvos laikraszcziai pra- 
nesz'a sz'itoki atsitikima:

Jonavos vals., Podgojaus 
kaimo gyventojas Jonas Stro
gonovas, 84 metu'amžiaus, turi 
nevykusia duk'teri, kuris ne
vykusiomis priemonėmis mė
gino ja pataisyti. Praėjusiu 

29 diena Stro- 
savo dukterį 
vandeniu, bet 

kibirus. Tada

RADO PASLĖPTU PINIGU
Kauinias. —Kauno apygardos 

teismais įsprendė kelia ta bau- 
džiamuljiu bylu. Be kitu bylu 
buvo sprendžiama ir Juozo 
Vinkausko byla, kaltinamo 
Gudins'kio pinigu pasisavini
mu. 1939 m., Gegužes menesy 
Kaunietis S. Gudinskas remon
tavo Kulautuvos kurorte -savo 
vila; darbus dirbo pasamdyti 
isz Kauno tepiioriai. Remon
tuodami vila, teplioriui rado 
paslėptu pinigu: 1,500 aukso 
rubliu, 40 doleriu, 25 Anglijos 
svarus, auksini laikrodėli ir 
szi-ta. Tepiioriai. tuos pinigus 
radę, isz karto visu pinigu ne; 
eme, o tik dali pasiėmė ir at
važiavę in Kauna girtuokliavo.

In tas radybas insipainojo ir 
vieno restorano savininkas pas 
kuri tepiioriai girtuokliavo — 
jam pasiūlė svetimos valiutos 
pirkti. Tas restorano savinin
kas su tepiioriai® buvęs nuva
žiavęs ir in Kulautuvos tep
iioriai vėl sugrįžę in restorana. 
Restorano savininkas kita die
na atėjės in kriminaline polici
ja pranes-ze, kad tepliorius Vin- 
kauskas turis doleriu ir svaru 
ir siūles jam, restorano savin
inkui, pirkti. Gudinskis, aisz- 
ku, niekam nesiskundė, nes jam 
grėsė bausme už lailkyma nere
gistruotos svetimos valiutos.

metu Gruodžio 
gonovais norėjo 
ajpipilti iszaltu 
broliai atėmė
Strogonovas savo dukterį nusi
varė in netoli esanti miszkeli, 
nuvilko kailinius, rankomis ap
kabino beržą ir rankas virvė
mis is-uri-s-zo. Taip pririszta 
dukterį Strogonovas miszke ir 
paliko. Pririszta mergina isz- 
vadavo broliene. Kaip duktė 
grižo namo, tai Strogonovas ja 
suspardė, -sumusze. Apie mer
ginos kauk iii ima buvo pranesz- 
ta policijai, kuri padare kvota 
ir byla atidavė teismui. Stro
gonovas buvo patrankas tiesom 
ir Kovo 8 d., jo byla -sprendė. 
Strogonovas su dukterimi susi
taikė, duktė, turėdama du ma
žus vaikus, prasze teismą, kad 
jos tęva iiszteisintu. Apygar
dos teismas Strogonova pripa
žino kaliu, bet nuo bausmes 
lygtinai atleido, paskyręs vie
nerius metus bandomojo laiko.

Geri Pateminimai
— Ir merginos sziadien 

supranta, kad ne viskas yra 
auksu kas blizga.

— Isz vieno grūdelio teisy
bes, melas kepa visa kepąlęli.

— Jeigu garbe guodoji tai 
jeszkok tikros garbes.

— Ant to kalvis turi reples 
kad ranku ne-sudegint.

— Ant -svieto kaip pirtyje, 
kuom kas au’gszcziau is-edi, 
tuom daugiau szila.

— Kožnas vyras 
jas in mergina, tai 
savo geru darbu.

— TikejimisZkas

insimyie- 
gyresi isz

fanatiz
mas žmogų perverczia ant pas
kutinio mulkio ir laiko ji tam
sybėje.

— Niekais tiek bledes neda
ro kaip tasai kuris daugiau rū
pinasi ajpie savo garbe Dįevisz- 
ka. Teikis žmogus yra akyveiz- 
doje Dievo ir žmonių didžiau
siu vargszu.

•" | Puo valonduos durnis viel 
BovA trys brulo: Do pruotin-' saka:

ge, vuo tretysis durnis. —Asz dainousu!.. Man link- 
Pruotingeje suseruokava eite smo...
y opali žoveis gaudyte; mat, 
anei netoreje kuo ieste. Pasi- 
derba meszkeres, pasiieme tev- 

jbales, prisevarpste sleikun er \ 
iszdume y paapi. Nuvejusiu 
mirike mirkė tas sava mefezke- 
ros, bet nieks neunkiba. Ateje 
er vakars, vuo anodo nieką ne- 
pesze er gana.

Tretysis durnis, iszeje onf 
kele.' Keliu važiavo žyc. Tas 
žyc vežie.s ciela maisza žaviu. 
Durnis, anam nematant, inse- 
lepa y rages, atresza maisza er 
prisekesza pelną un'ti žuviu.

Parejas nomei, sosekure ug- 
ni, žuvis kep ir traten, kep ir 
traten. Bruole klaus:

— Bene pekluo to tas žuvis 
gava?

— Ežeralie, — atsake durnis.
— Nuekit er susegaudyset... 
Opalie suvesam nekimb.

Bruole paklausė er nuveje y 
ežerali. Tame ežeralie bova de- 
dele -daug neužszalosiu eketa- 
liu. Anei, tata, kap eje er in- 
kre'ta!

Tuo dorniou ir tereikieje. 
Ons didele džiaulgies bruoles 
nusekrates.

Netole soduo bova vesele. 
Durnis dedele panorėję y ton 
vesdĮe nueiteis, bet tuoks, 
kuoks ons bova, eete nie kuo
ke mado negalieje. Anuo dra- 
buže be bova veine skindele, 
ons tep bova nuskaręs, kap jau 
daugiau nieks nabgal nuskar- 
te; ons būva sovesam puspli
kis. Vuo eete nuor. Kon d-aris! 
Nuėję er veiz pruo longa: gra
ži, reibi muotriszka didele ska
nius daktus kep, ded y palmes- 
kus er nesz y stala. Durniau 
seiles urules -pasileda biegte, 
guorezes varv! Kap tik ana isz
eje y geroje troba, ons strik! y 
ožpeczki er ožlinda.

Vesele bun kap bovusi, nieks 
nie myslyte nem-esllei, kad dur
nis užpeczkie sied. Puo geruos 
valanduos, kap vese apsespa- 
kajeje y troba ineje jaunš er 
didele grąžos vyrs. Tas tata bo
va tuos gaspadenes kavaliers.

— Bene tavi budelis apsto
ję, kad sziuokiu negeru laiku 
ateje! — suszoka parauduona- 
vusi, kap ruože, ta gaspadene.
— Asz dabar netoro nie valon- 
deles liuosuos. Juk pri muša 
-vesele, bene nežiną.

Tou tarpu isz antruos truo- 
buos kažin įkas jeme braižyfeis. 
Er gaspadene er anuos kava
lierius didele perseganda.'

— Lysk y užpeczki! Nutvers, 
kas bebus... — Suszoka ana. 
Kavalierius nieką nelaukęs 
s-pru-dunkt er inllinda!

Vesele -bun kap bovusi; vese 
szuok, tiryp, mozeka riež, vuo 
nieks nepameslei, kas ožpecz- 
kie dedas...

Durnis bova didele, iszalkes! 
Ui kap iszalkes! Žuvis prareje, 
bet kon ten jos... Gaspadene, 
nuoriedama pamyliete sava ka
valierių, kesz anam bliuda me- 
suos. Durnis lyge dale jam ir 
ied! Gaspadene kesz kupszes, 
ons kalben so sauja — ipat 
szaukszta netor! Pasestrajejo- 
sis, tata tyl, nieką nesaką — be
je, kad nepasakyto yeselnin- 
kams!

Durnis prijedes saka:
— Dabar niona pelus pelvs, 

asz dainotisiu! Paįlau, koke cze 
daineke...

— Ar patinka!
— Nu ta douk sermiega...
Atedeve er sermiega. Paskiri 

on s viel žad dainoute... Iszjvy- 
lioje er marszkenius er žalosu- 
ka, ėr kapalešzio, er batus, er 
ves-kon, veskon...

Durnis, apseriedes anuo dra- 
božes, panuorieje eite szuokte. 
Patruopejes, kad nie veina ne- 
bier, smukszt pruo duris ef isz- 
smoka, sava sk-orles neszens... 
Vuo tas kavalierius paleka ož- 
peczkie suvesam plieks!

Puo geruos valanduos dur
nis aten pruo geroses duris, mo- 
zekanta anan užriež marszus, 
kad net ausys linkst.

Paszuoka, apsesoka, kap ge
ram žmogou kad rėk er saka: .

— Jus ežia veiszat baliavuo- 
jat, vuo nežinuot kas ten, anuo 
truobuo dedas...
i Gaspadenes ronkas, kojes už- 
’terpa...

— Ten ožpeczikie yr vels!
— Vels? Vuo muocninke- 

■li-au! Vels!
— Jei duoset magaiycziu, 

asz anou galu iszvaryte!
; — Kor ežia jau nedousi!
Doudam, doudam.

—Cze ons eiga nebebus! At- 
vyrinke't karszta vondens!

Prisik-eszes kisz-enes pynin- 
gun, pasiėmęs sena knynga, 
iszeje y ton truoba, kor vels in- 
semete. Valonda paskaitė er 
szlioksz so vandenio... Užpecz- 
kie u-u-ur — soorzge. Tas viel 
skaita brerb er viel sžliokszt...

’ Viel u-u-ur!
—No, patys matot, kad yr! 

Velne, ek lauk geniojo, o kad 
ne, veša kat-ela pelo!... — Durys

> - boya adareniet-as iki gala. V eis,
■ pliks, strikt! laukuou — teik 

kas anon er bemate! Vuo dur
nis prisiszokes, prisiveiszejes,

’ strai-nus be veina gala er pynin-
■ gone pareje nomei y sava kruo- 
’ bale er salde ožmega.

LABAI PACZEDI MOTERE.
— Sakau tau, pacziuk, kad 

reikia mums daugiau czedyt.
— Na tai gerai. Juk jau da- 

bar neneszioju marszikiniu, gor- 
seto ne kitu apatiniu drapanų, 
tai ko da daugiau nori?

Teisybe, kad sziadien mote
rėles beveik visai neneszioja 
apatiniu drapanų todėl vyras 
neturėjo ka daugiau -sakyt.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 1 Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- VA 
kiam laike; diena ar Mm 
nakti. Visada turi pil- ji 
na pasirinkimą meta- yfig 
liszku ir kieto medžio T| 
Graibu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą.' II

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jj. 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149, 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Rpjt Telefonas R32-.T

SVEIKATA LIGONIAMS

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

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y. .
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per duris laukan iszsmukau, 
In gala peczes nudumiau, 
Nakvynes iszsižadejau, 

Ba per visa naktele vargo

Žmogus Meszka

QANA vėlu vakara, kada Jule 
ilsėjosi ir saldžiai sapna

vo, jos vyras Tamoszius prie 
menkiausios, labai smilkstan- 
-czios žibalines lemputes lope 
batus. Senei jis tuos batus bu
tu numėtės ir taippat ilscjasis 
arba kurioj nors smuklėj pau
zes, jeigu ne tas keistas, didele 
nosimi ir tamsiais akiniais mi- 
licninkas, užsakęs dar priesz 
pora savaicziu naujus padus 
batams pridėti. Jis jau septin
ta karta ežia lankosi ir yra pri
sakęs žu't-but rytdienai užbaig
ti!...

— Vergo gyvenimas — niur
nėjo Tamoszius, puspadžius 
belygindamas. — Vieni žmo
nes saldžiai miega, kiti ramiai 
spacierauja arba linksminasi 
prie gerymo taures o tu, lyg 
koks katorgininkas, Egipto ar 
Vokietijos belaisvis, sėdėk pri- 
riszbas ir lopyk kelmai žino ko
kios dvasios mi-lis-ninko kon- 
taplius...

Kad neužsnudus ir greicziau 
nuštumus nuo ranku inkyreju- 
si darba., Tamoszius, beveik po 
kiekvienu plaktuko taukszte- 
lejimu, susiriesdamas lenkiasi 
ir isžtrau'kes isz pastalio deg
tines buteli, apsilaižydamas po 
burnike vis iszmeta. O kad ne
baltu nuobodu, balsiai pradeda 
bambėti:

— Kad jie nesulauktu! — 
Kokiems galams asz turiu taip 
prakaituoti ir dirbti be pasil- 
sio? Gal but del to, kad pas juos 
pinigu pilni kiszenei o asz, asz 
nebagas biednas?

Jis labai neapkentė savo 
darbdaviu, ypacz to keisto mi
licininko su didėle nosimi ir 
tamsiais akiniais. Mat tas žmo- 
gus atrodė jam labai baisus, 
kaip pavirszutine savo iszvaiz- 
da, taip ir užsiėmimu. Be to, 
szis aismuo dar jam netiko ir 
Savo burtais ar kokiu ten kito
kiu nežinomu iszmislu, ka Ta
moszius gerai patyrė priimda- 
nias nuo jo lopymui batus. Jis 
mate kaip ta nepakencziama 
esybe kilnojo kažkokius ‘ ‘zbra- 
jus” ir 'tarszkino grandinėmis, 
net nematytas dujas kaž ko
kios malszinos pagelba, buvo 
pradėjusi leist, kurios dvoke 
tiesiog pragaro siera ir smala... 
'Tamosziaus nuomone: “kas 
Dievo noris kiek bijosi, tas to
kiais tamsiais darbais neužsi
imtu...”

Iszcziulipes buteli, nepabaig
tus batus atbula ranka Tamo- 
sziuls nubloszke in paskali o 
kumszcziu paremes galva, gi
liai užsimąstė. Czia viskas kai 
szeszėlis greitai bego pro jo 
akis: ir sunkus nepakeliamas 
sziaucziaus gyvenimas ir didž- 
turcziu pailocei ir gražios ponu 
karietos ir daug, daug ko kito... 
Ak! kaip butu gera jeigu tu ba- 
gocziu visi turtai pereitu in 
musu rankas, arba tiesiog su
byrėtu o rubai in -szmotelius 
sutruktu... — Ypacz tos mesz- 
kenos ir soboliu kepures!...

Kaip butu gera, jeigu turtuo
liai ir tie... lisnikai liktu uba
gais, neturincziais net kuo mai
tintis o mes, dabartini e ji sziau- 
cziai ir kriaucziai taptume po
nais ir, būdami ju vietoj, mes, 
o ne jie pacziame inmigy, vidu
naktyj kurpius musztravo- 
tum.

baldžiai besvajodamas 
“dangiszkus migdolus”, atsi

minė Tamoszius kad jam nu- 
blokszti batai reikštu užbaigt. 
Ir, bežiurdeamas in pasta'li, net 
nustebo! Tai bent szposai! — 
suriko jis isz didelio džiaugs
mo. — Juk batams galvos se
nei pridėtos o aisz vis dar tebe- 
se-džiu. Reikia skubiai neszti 
darbdaviui kad neberustautji, 
nes jau berods ir diena iszau- 
szusi...

Invyniojo batus Tamoszius 
in raudona skarmala, apsivil
ko ir iszdrože... Szal'ta, ledu 
krusza taip rodos ir pliekia Ta
mosziui in veidą. Gatvėse tam
su, nors jis ir buvo insivaizdi- 
nes diena beauiszltant. Tik kur- 
ne-kur blikczioja maža žibali- 
nui lempucziu szviesa, isz kuriu 
kožkodel taip labai dvokia kad 
Tamoszius be perstojo turi ko
sėti. Visomis gatvėmis nepa
prastu greitumu automobiliais 
dūzgia invairus turtuoliai, lai
kydami augsztai iszkele tai po 
rūkyta kumpi, tai po gera bon- 
ka “tris syk valytos” degti
nes... O isz blizganėžiu poriniu 
karietų, taip ir kyszoja — rodo 
pirsztais, szaukdamos savo plo
nu balseliu ponios: “Ubagas— 
nabagas1—girtuoklis!” — Net 
kurios drąsesnes ir plonus, lyg 
popierinius savo liežuvius pra
dėjo Tamosyiui kaiszioti... Pas
kui ji būriais seke mokiniai, 
studentai, invairus pirkliai, 
karininkai, net patys genero
lai ir visi kai vienas erzino ji:
— Sziauczius-szliurpius, uba- 

gas-nabagas, girtuoklis-valka
ta...

Nors visa tai Tamosziui buvo 
be galo inikyru ir skaudu, tė- 
cziau jis pakantriai lauke pro
gos, kuomet gales isz j u taip 
smagiai tycziotis. Dabar, tik 
retkarcziais nusispjaudamas, 
kiūtino toliau.. — Gal butu jis 
dar daug ka nuo tu “nevido
nu” turtuoliu isz-girdes, jeigu 
ne tas Pasvalio sziaucziiis Pet
ras, kuris sugrobęs Tamosziu 
už rankos, ėmė girtis, kad jau 
yra vedes, pirkęs namus ir dir
ba net su keletą padėjėju... Ne- 
beisžtvere Tamoszius nesuszu- 
■kes: “Kaip tai! Tas mat nu
smurgėlis provincijos sziau- 
cziukas pralenks mane, Kau
nieti?! Nerimastaudamas ir 
kersztaudamas Petrui, seke ji 
tol, kol nepajuto nuovargio o 
uždusęs eme dairytis kame at
silsėk Besidairydamas, paste
bėjo kad jo esama jau Laisves 
Alėjoj, visai arti to namo ku
riame gyvena tas keistasis mi
licininkas su didele nosimi ir 
tammiai-s akiniais... Dabar Ta
moszius apie savo nuovargi už- 
mirszes, skubinosi neszti savo 
darba atiduoti. Be to, jis džiau
giasi kad gavės u" baltus atly
ginimą, galės smuklėj su drau
gais “kompanija” palaikyt!

Kadangi kalbamas milici
ninkas gyveno net ketvirtame 
namu auksžte, 'tai Tamosziui 
prisiėjo eiti ilgu tamsiu kari- 
dorium ir paskui lipti augisz- 
tais slidžiais laiptais in virszu, 
kurie taip ir suposi po jo kojo
mis... Kudmėt Tamoszius inejo 
in vidų, jis pastebėjo kaip ir 
ana syk savo darbdavį “zbra- 
jus” kilnojant, grandinėmis 
bariszkinant ir... leidžiant pra
garu dvokianczius durnus...

— Szltai, ponas... valdyto-
apie | jau, batus jums atnesziau! — 

su pasididžiavimu pratarė Ta

moszius.
Ponas atsistojo ir tylomis pa- 

emfes batus, rengėsi juos prisi- 
miėruoti. Tamoszius, noreda-; 
mas jam padėt, vienu keliu pri-1 
klaupė ir numovė senaji bata; 
tikrai pamate kad jis turi rei
kalą ne su paprastu “ valdyto
jam ” bet su... piktąją dvasia! 
Malt, vietoj poniszkos kojytes, 
jis mate didelio arklio ir gana 
asztriai apkaustyta koja...

— Aha! — pamanė Tamo
szius. — Sztai kas per sutvėri
mas !

Pirmiausia buvo manes jis 
persižegnoti o paskui, nublosz- 
kus batus piktajam, nealtsižiu- 
rejus sprukt per duris laukan. 
Bet ir vėla greitai susigriebė 
kad nepasinaudojus proga, ku
ri pirma o gal ir paskutini sy
ki pasitaiko — butu tiesiog ne
protinga! Mat, gerai Tamo
szius atmine bobikes .pasakoji
mus kad piktosios dvasios kar
tais ir labai gausiai apdovano 
ja... Už tai, pergalejas savo bai
me ir suneręs užpakaly rankas, 
kad kartais neįtikėtai nepersi
žegnotu, nedrąsiai kostelejas 
prabilo:

— Sakoma buk nesą pasau
lyje bjauresnio ir blogesnio su
tvėrimo kaip... piktosios dva
sios bet man rodos, ponas val
dytojau, kad piktoji dvasia yra 
pati prakilniausioji esybe. 
Nors .tiesa, gal kiekvienas, at- 
sipraszau, biesas, turi arklio 
kojas, karves uodega, asilo au
sis ir smailus ragus bet už tai 
ju galvose salamoko (proto) 
kur kas daugiau negu pas mo- 
kycziausius daktarus!

— Myliu asz tave už toki at
virumą, — pratarė pasidi
džiuodama akiniuotoji esybe. 
Acziu, gerasis sziaucziau, už 
batus ir už szi pareiszkima! 
Asz visus stengsiuos patenkin
ti ir rojų žemeje sukurti. Ko-gi 
tu nori isz manes?

Tamoszius, ilgai negaiszyda- 
mas, pradėjo skustis savo liki
mu ir sunkia padėtimi. Jis sa
kėsi kad isz palt mažen neap- 
kenczia turtuoliu. Jam visada 
būdavo sunku žiūrėti in ta ne
lygybe, kad ne visi žmones gy
vena puikiuose rūmuose ir kad 
ne visi važinėja gražiais ark
liais bei karietomis. Arba ko
dėl 'tas Pasvalietis isziauczius, 
Petras, turi ir savo namus ir 
keletą padėjėju ir pats su žmo
na puikiausiai apsirėdė?... To
kias pat juk turi rankas, kojas, 
akis, mosi, pagaliau ir galva; 
kodėl asz turiu vargti? Kodėl 
asz privalau Vesti in paežiais 
Jule o ne kokia gražia kvepa
lais iszsilaiscziusia panaite ?! 
Juk (turtingu darbdaviu na
muose esu pastebėjas ir labai1 
gražiu paneliu, kurios, visgi in 
mane mažiausio dėmesio neat- 
kreipe, ne bent kad retkar
cziais patylom viena kitai 
sznibždedavosi kad, girdi: 
“tam sziaucziui nosis esanti 
didele ir raudona kai buro
kas!” — Tiesa, Jule gera mo- 
teriszke, tankiąi skalbiniais ir 
man duona uždirba bet ji ne
mokyta. Ir kuomet prisieina 
kas nors isz “politikos” ąr 
sziaip ko gudresnio kalbėti, ji 
kažkokiu nieku pritauszkia.

Toliaus bus

Kokia tai gyva-naszle vyra 
paliko,

Ii- in Pennsylvania atvyko, 
Mat labai szmaiks^ti buvo, 
Du felerei in jos nagus pa

kliuvo.
Vienas’ biednas, 
Kitas bagotas,

Ir taip sau padieniui gyveno, 
Ir kas atsitiko ant galo, 

Garnys dovanele adgabeno, 
Bet ne ilgai toji dovanele pa

regėjo svietą, 
Vandenyje gavo vieta, 

Bobelė mato kad negerai 
padare, 

Nekalta duszele isz svieto 
iszvare, 

Szo'ko prie turtingesnio, 
Kaipo mielaszirdingesnio, 

Kaip tik gavo nuo jo pinigu, 
Tuojaus dingo isz miesto ir 

isz akiu, 
iSziadien Czalukas drasei 

pasistatė, 
Ba jau savo Katriutės nemato, 

Da koki laika czionais bus, 
O paskui ir ji tenais pus, 

Mat sviete visaip atsitaiko, 
Teikias bobelkas tankei vyrai 

ant juoko laiko.
* * *

Da kaip gyva Amerike ne- 
maeziau, 

Utelių kaip in Roseville nu
klydau, 

In viena grinezia inejau, 
Pas gaspadinele nakvynes 

paprasziau, 
Svetingai priėmė ir neatsake, 

Da ir valgyt pastate, 
Padekavojau — neatsakiau,
Ba valgyti labai norėjau, 
Per ka atsakyti negalėjau 
Valgyti, ir tuoj pajutau, 
Kad kas ant kojų gimžejo, 

Ir 'labai niežėjo.
Kas tai galėtu būti nežinojau, 
Tiktai pasilenkus pakasiau, 

O czia da labiau, 
Mielinau kad kokis vabalas, 

Ar kitas -kokis paibelis, 
Už valgi padekavojau, 

Stojau ir laukan iszejau, 
Nuejas in užkabori pažiurėjau 

ant blauzdų, 
O czia, szirdėles, daugybe 

uteliu, 
Pasilenkus rinkau, 

Su rankomis braukiau,
Bet ka czia, sunikti ka padaryt, 

Nuo brudo atsikratyt, 
Po szimlts negeliu, 

Da niekad nemaeziau tiek 
bužiu.

Gaspadine iszejo manės 
jeszkoti, 

Mat, kad gulti pavadyti, 
Kaip tai iszgirdau, 
Net visa sudrėbėjau, 

Žinojau kad gulėsiu in 
Madeju lova, 

Ir nežinau ar perbusiu gyva.
Ka turėjau szirdeles daryt, 

Reikėjo pakvietimo klausyt.
Ant galo in lova atsiguliau, 

Ir tuojaus iszgirdau, 
Kaip burdingierei ant virszaus 

dejavo, 
Su bužeis kariavo.

O ir mane kaip su adatom pra
dėjo badyti, 

Ka czia dabar daryti ?
Staigai isz lovos paszokau, 

Greitai apsirėdžiau,

turėjau, 
j Ir ne greitai tokio priėmimo 
r užmirszti galėjau.

Isz VisuSzaliu
30 ŽMONIŲ ŽUVO

UGNYJE
_______ -m ;-:.-

500 BE PASTOGES.

Moskva, Rusija.— Kolonijoj 
Katees, Georgijoj, ant Kauka
zo, kilo baisi ugnis kuri sunai
kino visa kolonija. Ugnyje žu
vo gal daugiau kaip tris- 
deszimts ypatų ir daug sužeis
ta, o daugiau kaip penki szim- 
tai žmonių pasiliko be pasto
gių. Viso 'sudege apie tryis 
szimtai namu. Valdžia nusiun
tė in lenais pagialba.

VILKAI SUDRASKĖ IR 
SUEDE KŪDIKI.

Ryga. — Kaimene iszalkusiu 
vilku užklupo ant keliu mote
rių, važiuojeneziu isz miesto 
namo. Vilkai apspito moteres 
isz visu pusiu. Norintis -mote- 
res plake arklius, kad bėgtu 
kuogreieziausia, bet kada pri- 
siiartinejo prie kaimo, vienas 
isz arkliu sukrito nuo bėgimo. 
Pakol kiti kaimiecziai galėjo 
pributie moterims in pagialba, 
vilkai sudraskė kūdiki ir su
ede. Viena motere taipgi likos 
baisiai suk-andžiota.

______________________ rj___________ r

NUŽUDĖ “RAGANA,” BET 
TEISMAS JUOS 

PALIUOSAVO.
Nagi Szalonta, Vengrai. — 

Tūlam kaime, netoli nuo czio
nais, staigai apsirgo kaimietis. 
Kada -kaimynai atėjo ji 'atlan
kyt, jisai jiems pasiskundė, 
kad liga jam užleido tūla sena 
motere kuria tamsus ir dievuo- 
ti kaimiecziai laike už ragana. 
Badai kaimynas buvo pas ja 
užejas ir toji ji ajpraganavo. 
Kaimynai nieko nelaukdami, 
atėjo pas senuke ir pradėjo jla 
muszti kuolais ir musze pakol 
užmusze ja ant vietos. Žadin
tojai likos patraukti in įsuda 
ant atsakomybes, bet likos pa* 
leisti iant liuosybes.

NUTRUCINO DU 
MEILUŽIU

KAD NUO JU ATSIKRATYT.

Bygdosz.cz, Lenk.— Pas tur
tinga ūkininką Simona Cziszak 
atsitiko baisi tragedy-ja. Tu
rėjo jisai patogia 19 metu dulk- 
tere, in kuria insimylejo pa- 
s'iutiszkai du vyrukai, sūnūs 
taipgi turtingu ūkininku. O 
kad tarp saves negalėjo susi
taikyt katram mergina pripultu 
nutarė taji dalyka. atiduoti in 
rankas merginos. Vaikinai 
atsineszė su savim bonkute tru- 
ciznos, paliepė inpilti merginai 
in puoduką su vynu ir paduoti 
tam, kuri nemyli, o tas, kuris 
pasiliks gyvas, mergina už to 
tekeis.

Kada jaunikiai iszgere vyną, 
abudu sukrito ant grindų ne
gyvi. Mergina prisipažino, 
kad isžpilde noia jaunikiu in- 
pildama true ižuos in abudu 
puodukus, nes nemylėjo ne Vie
no ne kito ir geide nuo abieju 
atsikratyt. Mergina likos už
daryta kalėjimo ir nuteista ant 
20 metu.

Ir juokėsi abi o mergina rijo 
aszaras nes duoto žodžio nesu
laužė.

— Ka tėvais pastanavijo, kū
dikis turi iszpildyt — tardavo 
pa'ti in save ir darbszi tyka 
kaip kokis szeszelis slinko po 
narna neatsakydama nieko ant 
juoko savo seserų.

Tuom kart męszkutis keliau
davo po svietą, pyle saujom pi
nigus ubagams vargszams 
idant melstųsi už ji o pats kan- 
trei lauke savo iszgialbejimo. 
Kur tik užeidavo, niekur ji ne
priėmė, visur buvo paniekintu, 
iszjuoktu, slėpėsi po girrias o 
maisto turėjo gerumu ar vogtu 
spasabu sau surasit. Visi ji tu
rėjo už koki tai navatna žveri 
o ir auksas nieko nepalengvino 
jo nelaimėje.

Iszmusze ant galo paskutine 
valanda, septyni metai jau bai
gėsi, nelaimingas sutvėrimas 
bego ant pusezios idant vela 
pasitikt su velniu.

Neilgai lauke: vejas užszvil- 
pe baisei, pudtyne sudrėbėjo o 
velnias stojo priesz ji.

— Atiduok man mano žalia 
surdota! — paszauke su piktu
mu numesdamas ant žemes jo 
kareiviszkus drabužius.

— Palauk szia, ponas velni, 
ne taip greit! Pirma padaryk 
isz manės žmogų. Na imkis 
prie darbo!

Velnes noru nenoru turėjo 
imtis prie darbo. Atnesze van
denio ir szepeczius, uždege di
dele ugni, iszvire visokio mui
lo ir žolių o po tam milžinisz- 
kam katile iszpraulse kareivi, 
apkirpo jam nagus-, iszprause 
drapanas o kada kareivis ap
sirėdė in savo senoviszkus dra
bužius, iszrode puikiau ne kaip 
priesz tai o pažiurėjas in van
deni net nusijuokė ir paszauke 
su džiaugsmu:

— Na, -dabar man pristatyk 
czionails maisza aukso,' antra 
maisza deimantu, treczia perlu 
o tada atiduosiu tau žalia sur
dota ir tegul mano akys tave 
daugiau nemato.

Velnes ir tai isžpilde o kad 
kareivis negalėjo to visko pa- 
neszt, liepe velniui pristatyt 
asila o atsisveikinęs- su keiks
mu, nusidavė in miestą. Czio
nais nupirko puiku narna su 
daugeliu kambariu, karieta ir 
keturis arklius; po tam pasirė
dęs in puikias aksomines dra
panas, nuvažiavo pas -savo my
lima. *

Kada puiki karieta užvažia
vo priesz varginga grinezelę, 
tėvas ir vyresnes dukterys isz- 
bego pasitikt sveezia, invede in 
grinczele, padavė midaus, 
kepsni ir meilei priiminėjo ji. 
Nepažinstamas abiem seserim 
labai inpuole in alki nes taip 
puikaus jaunikaiezio savo gy
vastyje nebuvo mate o kožna 
stengėsi kiek galėdama inpult 
in aki nepažinstamam. Jau
niausioji duktė suvis nieko ne
kalbėjo, juodoje szlebeje, nu
leidus akis, buvo užsiėmus 
mezgimu prie lango ir rodos 
nematė kas aplinkui jos darėsi.

Nepažinstamas gere, kalbė
jo ir juokėsi linksmai nes jam 
buvo smagu ant szirdies jog 
nors (karta gavo tarp žmonių 
rastis o noririts meilingai žiu
rėjo ant merginu bet tankiau 
žiurėjo ant juodai pasirėdžiu
sios mergaites, ant galo už
klausė apie priežasti jos gai- 
lesties.

— Susižadėjo su meszka jau 
priesz trejetą meta ir negali

dasiląukt savo mylimo — nu
sijuokė vyresnes seserys.

Tėvas pabare jas už juokus 
o juodai pasiredžiusei mergai
tei aszaros kaip žirnei byrėjo 
per veidą. Sveczias pasakė tė
vui jog girdėjo apie puikumą 
jo dukteriu ir tame mieryje pri
buvo pas ji sau viena isz j u 
iszsirinkt.

Iszgirde tai abi seserys isz- 
bego isz kambario idant pasi
rodyt in puikiauses szle'bes o 
tuom kart nepažinstamas pri
pylė stiklą vyno, inmete puse 
žiedo, kuri turėjo prie saves, 
padavė nuliudusiai merginai ir 
prasze idant iszgertu.

Ne -dirstelėjus ant jo iszgere 
vyną o pamaezius ant dugno 
pusią žiedo, nuėmė savo pusią 
nuo kaklo ir sudėjus abi puses, 
dirktelejo ant nepažinsltamo.

— Esi mano 'sužaddtine — 
tarė sveczias — pasilikai man 
tikra o kad isz mielaszirdystes 
Dievo vela adgavau savo žmo- 
giszka pavidala, mylėsiu tave 
iki smert, duosiu tau laime ir 
turtą ir pildysiu visus tavo no
rus kaip tu iszpildei norą savo 
tėvo. Žiūrėk, esmių sziadien 
ežys t as, gali man paduot sa
vo rankele.

Tai isztares paėmė ja už ran
kos ir pabuezi-avo karsžtai kad 
sztai, inejo vyresnes seserys 
puikei pasirėdžiusios ir nusi- 
szypsojo norintis su užvydeji- 
mu szirdyse nes buvo gatavos 
viena kitai szirdi perdurt idant 
tik gauti puiku nepažinstama 
už vyra. Kada dažinojo teisy
be, pabalo abi su riksmu o da 
priesz vakara viena rado nu
skendusią upeje o kita kaban- 
czia ant sausos szakos — abi 
atėmė sau gyvastis isz pavydu- 
mo.

Apie pusiaunakti kas tok is 
pabaladojo in duris kareivio. 
Atsikėlė jis isz lovos ir visas 
sudrėbėjo kada paregėjo vel
nią žaliam surddte.

— Nesibijok, — paszauke 
velnias — nieko tau nepadary
siu, juk buvai kareiviu! Norėjo 
tau tiktai pasakyt jog ant ta
vęs nieko netrotinau: in vieta 
tavęs turiu dvi duszias už tavo 
viena!

Nuo tojo laiko męszkutis jau 
nesusitiko su savo gundytojam 
ir nepriėteliu; gyveno Dievo
baimingai, szelpe pavargusius 
ir ubagus, darydavo daug gero 
kur galėjo nes pinigu turėjo 
kiek tik norėjo nes taip velnias 
prižadėjo o mylima jo gera pa- 
cziule pagialbinejo jam visa
me ir gyveno laimingai. Ant 
kriik-sztynu ju pirmutinio -kūdi
kio, užprąsze ir mane, o už sve
tinga priėmimą -pastanavijau 
paraszyt szita atsitikima in 
“Saule”. (Galas.

Ant Pardavimo Namas 
‘į - ’ b • -■a , ' ■ t ■ja?- v

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, 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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

_ nu

.aidoja kunus numirėliu. Pąsamd< 
automobilius del laidotuvių, Krik 

J Vestuvių ir kitokiams reikalams 
; Bell Telefono Numeras 78 
! S20 W. Centre St. Mahanoy City

Bygdosz.cz
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ŽiniosVietines
-— Utarninke nominacijos 

ant 'kandidatu in politikiszkus 
urėdus, ne tik paviete bet ir 
visoj valstijoj. Geriausia bal
suoti ant tinkamu kandidatu 
jeigu norite kad butu ateityje 
gerove.

— Su gailescziu turime pri
mint musu skaitytojams kad 
musu brolis iszduotojas “Sau
les”, "VV. D. Boczkauskas buvo 
priverktas nuvažiuoti in Ash
land© ligonbute ant daktarisz- 
ko peržiūrėjimo ir patarimo 
nes nuo kokio tai laiko pradėjo 
sirguliuot.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jurgio diena todėl visiems Jur- 
gucziams vėliname linksma 
diena, ilgo pagyvenimo ir ge
ros sveikatos.

— Gerai žinomas musu biz
nierius Jurgis Kalėda, 700 E. 
Pine uly., turėjo pasekminga 
operacija Locudt Mountain li- 
■gonbuteje ir neužilgio sugrysz 
namo sveikas.

— Medelio j pripuola Rus- 
naku Velykos.

— Ateinanczia Nedelia pra
sideda po daugeli vietų Ame
rikoj czedinimas dienos szvie- 
sos arba Daylight Saving Time 
bet tam užmanymui ne visi pri
taria. Mahanojus tam neprita
ria bet Pottsville ir kiti aplin
kinei miestai laikys taji laika.

SS?3 Balsuokite už Dr. Ivor 
D. Fenton, isz Mahanoy City, 
ant Kongresmeno. Praszo jusu 
Balso , ir Paramos. Republiko- 
nas. Sugražinkite Fent on’a in 
Kongresą ! 1 ! Nominacijos 
Utarninke, April 23.

SHENANDOAH, PA. Į
— Utarninke pripuola mu-l 

su parapijos patrono szvente, 
Szv. Jurgio.

— Ana diena vietinėje li- 
gcn'buteje padaryta operacijos^ 
ponioms Franciszkai Truskau- 
skienei ir Onai Gegužierei. Abi 
jaueziasi sveikesnes ir neužil
gio apleis ligonbute.
t Martinas Ignataviczius,

I 79 metu, buvusis senas gyven
tojas Shenandorio mire Long 
Island ligonbuteje, New Yorke, 
praeita Petnyczia. Senukas pa-l 
liko tris d.ukteres: Mare Valu-' 
kieno, Pittsburge, I). Vaikszno- 
riene, mieste ir S. Pajokiene, 
Jamaica, N. Y., pas kuria gyve
no. Lavonas likos atvežtas pas 
duktere Vaiksznoriene ant 
Lloyd uly., isz kur atsibuvo 
laidotuves.

fcžU Balsuokite už John J. 
Downey, ant Legislatoriaus. 
Dabartinis Legislatorius, isz 
Shenandoah, Pa. “Darbinin
ku Prietelis.” Nominacijos 
Utarninke, April 23. Sugra
žinkite Downey in Legislature! 
Praszo jusu Balso ir Paramos! 
Ant Demokratiszko Tikieto.

Pacziuoti Studentai Galės Gyventi Prie Universiteto

Nereikės daugiau paeziuotiems- studentams isz Harvard universilteto gyventi kur ki
tur su savo szeimynelems nes tasai universitetas pa.sta.te szituos namus artimoje universite
to kur studentai galės gyventi ramiai ir lankytis in mokslą. Randa tuju namu yra nuo. 25 lyg 
70 doleriu ant menesio. Sžtai vienas isz tokiu studentu Eric Rafter, kuris mokinasi’ant ad
vokato ir gyvena su savo szeimynele prie universiteto;

DARBO ŽINUTES

Dalina Maista Del Iszbadejusiu Kincziku

Per tris metus nuolatines'kares ir tvanu, tukstanezei 
Kincziku nukentėjo baisoi nuo bado, netekdami visko. Dau
giau ’kaip trys tukstanezei Kincziku, daugiausia isz ju vaikai 
ir moteres, mirė nesenei ant ulycziu mieste Shanghai, isz ba
rio,.laike szalitos žiemos. Maistas kuris tiktai susideda isz duo
nos ir juodos kavos būna dalinami kas diena del tuju vargszu.

Mount Cannel, Pa. — Petras 
Olszevski, 42 metu, isz Kulp- 
•monto, likos skaudžiai sužeis
tas per anglinius karukus Alas
ka kasyklose ir likos nuvežtas 
in Ashland© ligonbute.

-— Artimoje Alaskos kasyk
lų 250 butlegeriniu anglekasiu 
likos sulaikyti nuo kasimo aug
liu isz priežasties didelio pavo
jaus sugriuvimo.

— Adomas Niedzinskas, 39 
metu, isz Kulpmonto, likos su
žeistas kaipo ir jo bode, Vla
das Botralik ir abudu likos nu
vežti in Pot’tsvilles ligonbute. 
Abudu dirbo Alaskos kasyklo
je ir likos sužeisti per eksplozi
ja dinamito.

Girardville, Pa. — Antanas 
Stravinskas, 31 metu, likos nu
vežtas in Ashland© ligonbute 
ant gydymo kojos kuria susi
žeidė laike darbo Hammond 
kasyklose.

— Kun. Ą. Karužiszkis ku
ris kitados gyveno Cleveland, 
Ohio, ana diena atlankė savo 
motinėlė Tamaqua, Pa., ir ki
tus pažystamus czionais. Kuni
gas Karužiszkis yra gimęs Ma- 
hanojuj bet dabar tikisi apsi
gyveni New Yorke. Per koki 
laika lankėsi pas kunigą M. 
Daumanta czionais.

Negalėjo Iszaiszkyti
Penki jauni vyrukai nusida

vė in kroma kad nusipirkti sau 
skrybėlės. Kromintnkas maty
damas penkis linksmus vyru
kus, užklausė ju:

—• Ar ponulei esate pa- 
cziuoti ?

—• Taip, atsiliepė visi vien
balsiai.

—■ Tai gerai, jeigu taip, tai 
duosiu kožnam isz jus po nau
ja skrybėlė už dyka, jeigu man 
nemeluodami pasakysit jog po 
szliubui nebueziavot kitos mo- 
teres, kaip tik savo locna pa
czia.

— Duok szia. skrybėles,— 
atsiliepe vienas isz ipenkiu. Asz 
kitos moteres nebueziavau po 
szliubui, tik savo pacziule.

— Nuo kada tamista pa- 
cziuotas ?

— Nuo vakar,—atsiliepe, ir 
aplaike nauja skrybėlių.

Vienas isz tu penkių sugry- 
es namo, taip buvo tuom nu
džiugęs, kad pasakė savo pa- 
cziulei apie draugo atsitikima. 
Bet, greitai paliovė juoktis, ka
da jo paeziule užklausė:

— O kodėl tu negavai nau
jos skrybėles?

Ka turėjo žmogelis atsakyt 
ant tokio užklausimo? Juk ji
sai buvo paeziuotas jau kelis 
metus ir,...veluk czionais už
baigsime apsakymu.

PASAKĖ TEISYBE.
— Sztai ponuli, geras szesziu 

szuviu revolveris...
— Ar tu manai kad asz es

mių Turkas? Asz nereikalauju 
szesziu szuviu revolverio nes 
asz turiu tik viena paczia.

Pittsburgh, Pa. — Keturi 
tukstaneziai darbininku iszejo 
ant streiko keturiose kasyklo
se, prigulinczios prie Jones & 
Laughlin kompanijos. Unijos 
virsžininkai sutaikė straikie- 
rius ir visi sugryžo prie darbu

Shenandoah, Pa. — Stripin- 
so darbininkai Packer No. 2 ir 
4 kasyklose, sustojo dirbti isz 
priežasties darbininkiszko ne
supratimo kas kiszasi “spa'te- 
riu.”

Frackville, Pa. — Rich & 
Frank Hill, isz Pottsvilles pa- 
randavoja daug žemes tarp 
Gilbeėtono ir Mahanojaus kal
nu kurie mano atidaryti dide
lius stripinsus anglių per ka 
bus darbo del kėliu szimtu žmo
nių. Bus tai didžiausi stripin- 
sai sziame paviete.

Oshawa, Ont. — Keli tuks- 
tanėzei automobiliniu darbi
ninku General Motors Ctf., pa
liovė dirbti nesutikdami ant 
dabartines mokesties.

Kas Minuta
— Žmonys sudeda in pacz- 

tinius paezedumo bankas po 70 
doleriu kas minuta. Amerike.

—• Nuo kibirkszcziu isz lo- 
komotivu Amerike kyla kas 
miliutą ugnis kurios padaro 
bledes ant 10 doleriu.

—- Zoboveles Amerike yra 
labai naudojamos, o ypatingai 
lelukes del kuriu būna pasiūta 
drapanų kas minuta už doleri.

Ant Kongressmono
13-tam DISTRIKTE

(Demokratas)

Susidedanczio Isz Northumberland 
ir Schuylkill Pavietu.

CHAS. E- KLINGER
Herndon — Northumberland Pavieto 

■ - SįEt -------
TEISINGAS — TINKAMAS

KANDIDATAS
•t 'Praszo Jusu Balso Ir Intekmes"6^

NE VISI KVAILEI.
Pirma mot-ere: —Tik dabar 

dasipratau kad visi vyrai yra 
kvaileis. . ,. . . ' ... ■

Antroji motėre: — Gana, jau 
gana, meluoji mano miela... ne 
visi vyrai pącžiupjasi.

Skaitykite “Saule”

ANT KONGRESMONO

|Dr. Ivor D. Fenton
ISZ MAHANOY CITY, PA. — REPUBLIKONAS

Republikonu Partijos 
Schuylkill Pavieto 

Kandidatai
Patvirtinti Per Republikonu 

Partijos Organizacija.

NOMINACIJOS, UTARNINKE 
APRIL 23, 1940

U. S. Senator
JAY COOKE 

Philadelphia

State Treasurer
JAMES F. MALONE 

Pittsburgh 
.............. ,i • 

Auditor General 
FREDERICK T. GELDER 

Forest City

State Senator
G. HAROLD WATKINS 

Frackville

Congress 
IVOR D. FENTON 

Mahanoy City

Legislature
1- stDistrict,Gus. E. Wachhaus

Shenandoah

2- nd District, Elmer McSurdy
Foster Township

3- rd District, Paul L. Wagner
Tamaqua

4-th District, G. Edgar Kline 
Pottsville

Ivan C. Watkins
Tower City

Delegate To National 
Convention 

Peter A. McCarron 
Pottsville 

Frederick Kessler 
Northumberland

Prancūzai Ir Anglikai Lavinasi Szaudyme

Turėdami kiek laiko Angįikjį su Prancūzais . Ja,viliasi 
szaudyme! in .cįeliu kuris persi at p Vokiszka ginkluota itajrka, 
kuri yra padirbta isz popieros ir medžio. , i..."

Muszei Eina Tarp Prancūzu Ir Vokiecziu

Ant Maginot ir Siegfried linijų prasidėjo- artileriszkas 
galėjimas tarp Vokiecziu, Angliku ir Fraiicuzu. Paveikslas 
parodo Francuziszka. artilerija leidžiant szuvius in Vokiszka 
linija. Keliolika’kareiviu likos užmuszta ir sužeista. Matyt 
Prancūzai, pasinaudodami isz progos kad Vokiecziai pradėjo 
užklupti ant Balkanų, pradėjo Vokieczius erzyt.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS-GO.i 
MAHANOY CITY, PA.

Union National Bank;
Kampas Main ir Centre St. į

MAHANOY CITY, PA. 5

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Or’Sanžiningas

Alternate Delegate To 
National Convention

Mary Rhoads 
Milton

Judge Cyrus M. Palmer 
Pottsville

State Committee
Thomas Golden

Pottsville

Mrs. Ida M. Dengler
Pottsville

^' Praszo Jusu Balso ir Intekmes

OFBendradarbis
—-o—

DR. IVOR D. FENTON

Sugražinkite Fenton’a In Kongresą! 11
tU ■ PRASZO JUSU BALSO IR PARAMOS

Balsuokite už Dr. Ivor 
D. Fenton, isz Mahanoy City, 
ant Kongresmono. Praszo jusu 
Balso ir Paramos. Republikc- 
nas.. Sugražinkite Feriton’a in 
Kongresą ! ! ! Nominacijos 
Utarninke, April 23.

ANT LEGISLATORIAUS

.. Balsuokite Už...

JOHN J. DOWNEY
... Ant Demokratiszko Tikieto...

Dabartinis Legislatorius Isz 
Shenandoah, Pa.

"DARBININKU Pa^TELIS”

Praszo Jusu Balso Ir Paramos!!!
Nominacijos Utarninke, April 23 

ŽJ^’Sugražinkite Downey In Legislature!




