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Isz Amerikos 'beszirdže
I DUKRELE

50 MOTERIŲ IR MERGINU ajjt SENATVĖS ISZMETE 
MIRĖ NUO UŽDRAUSTU

OPERACIJŲ.
Oklahoma City, Okla. — 

Pagal valdžios isztyrinejima, 
tai ežia mirė mažiausia 50 mo
terių ir merginu nuo uždraus-' czionaitini audžia stovėjo senu- j

MOTINA LAUKAN PAIM
DAMA NUO JOSIOS 

PINIGUS.

Syracuse, N. Y. Priesz
I
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ISZGAMA SUNUS

tu operacijų
vaiku priesz gimimą) tarp ku-, verkdama 
riu buvo dvi studentes isz Ok
lahoma universiteto ir tas bu
vo priežaste pradėjimo kvoti
mo kas tais operacijas pada
rydavo.
Policija suseko buk kokis tai

(praszalinima to su žilais plaukais, karezei 
kada apsakinėjo1

t SU PAGELBA SAVO DRAU
GO, NUŽUDĖ SAVONUŽUDĖ 
MOTINA UŽ ATEMIMA 

GASPADORYSTES.

SURADO KARALISZKUS 
INDUS.

Angsberg, Bavarije. — Dalis 
dingusiu auksiniu indu, kūne 
prigulėjo prio bavariszko ka
raliaus Maksimilijono I, mete 
1648, kuris bego ant laivo nuo 

Į Francuzu ir Szvedu, o vėliaus 
laivas nuskendo laike viesulas 
su vįslkuom nuejdamas

| dugno upes Innu, 
i dienomis surastas.

Žiemos laike szita upe labai 
iszdžiuvo isz priežasties sau- 

o vandenio radosi labai 
mažai. Žmonis pamate liku- 
czius nuskendusio laivo isz ku
rio iszgavo daugeli Visokiu se- 
noviszku dokumentu ir apie 
szimta visokiu auksiniu indu. 
Valdisuki darbininkai surado 
kitokiu senovisidku užlieku Ihz 
tojo meto ir viską patalpino in 
muzeju.
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1. — Sudan. Henry Homer isz Chicanos, begu ant gubernatoriaus IHinojaus valstija.
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Kiszenef, Ukraina, 
metai atgal, tėvai Roslavos 
Babru'k padovanojo «avo sunui 
visa gaspadorysta su tomis 
iszlygomis, kad per visa juju 
gyvenimą sūnūs turės užlaikyt 
senus tėvelius.

Kada tėvas mirė, Gricas tru 
paezia paliovė mokėti motinai 
paskirta paszialpa ir pradėjo 
su jaja bjauriai pasielginet, 
kad tokiu budu priversti moti
nai apleisti juju pastogia, nes 
motina ne buvo jokia sunkeny
be del sunaus ir marezios. Ne
gana to, tasai iszagama tankei 
muszdavo sena motinėlė skau- 
džei už tai, o ant galo sūdąs 
pripažino Cricui sugrąžyti pa
likta jam gaspadorysta.

Gricas konia pasiuto isz pik
tumo ir nutarė atsikratyti nuo 
motinos. Tame darbo jam pri- 
gelbejo jojo draugas, giminai
tis motinos, kuri buvo priemes 
ant tamystos, kuris neturėjo 
gero vardo visoje aplinkinėje. 
Antanas prižadėjo jam už pa- 
gelba gerai užmokėti jeigu pra- 
szailins np^HdHamos motinos. 
Tasai iszgama mėtėsi ant se
nukes kada toji miegojo ir už
smaugė ant smert. Nuvilkes la
voną in grabia, kuria vėliaus 
surado keli piemens ir prane
sze policijai apie savo radyni.

SuBas nubaudė Grica ant 
dvideszimts metu, o jojo dran
ga ant penkiolikos metu kalėji
mo prie sunkaus darbo. Grico 
motere likos paleista ant liuo- 
sybes, nes sūdąs nieko prieszin- 
go nerado prieszais jaja, nes 
motere nežinojo kad josios vy
ras buvo nutaręs mptina nužu
dyt.

— Try*

apie skriauda kokia jai pada
re josios dukrele Francois Gor
don kad jai sugrąžytu 800 do
leriu kuriuos paskolino 
motinos.

Mrs. Mary Clem, motina, pro 
i, buk 

1931 meto pardavė savo name
li New Jersey apsigyvendama 
pas savo dukteria, kuri priža
dėjo motina gerai prižiūrėt. 
Motina pasitikėdama dukterei 
paskolino jai 800 doleriu.

Per taji laika duktė su vyru 
dirbo fabrike, o motina rūpino
si st ubą ir ketureis vaikais. 
Iszbuvus molina pas duktena, 
palotino nuo motinos 500 do
leriu po tam 300 doleriu. Kada 
motina pareikalavo sugrąžini
mo pinigu, dukrele staezei ap- 
reiszke motinai, kad pinigu nc-

ooteopatas, Dr. John Eiaimin- ■' MZarag kalbejo 8udžiui
ger, 50 metu buvo kaltinimas 
už t-ais operacijas ir mirtis mo
terių ir merginu. Tasai raka- 
lis paimdavo nuo nekuriu mo
terių net 500 doleriu už tokias 
operacijas. Policija jo nesu- 
cme, nes pauksztelis prasisza- 
lino in Mexica.

“Baby Gin-
vienuolikos metu pome-

I

nuo

SOS,

o. — Dr. Schnee isz Vokietijos, Claudel is^Francijos, generolas McCoy isz Ameriko ir Lll- 
ton isz Anglijos, nariai Švieti nes Lygos peržiūri griuvėsius miesto Shanghajaus kuri bom
bardavo Japonai* 3. — Koplyczia Szv. Jono Washingtone, kuri likos paszventyta 
žengimą in Dangų V. Jėzaus. Paszvcntime dalybavo prezidentas Hoovcris ir daug
miu ypatų. Yra tai Episkopo line koplyczii.

per In
kilu žy

an i
likos tomis

ISZKELE SZUNIUI
LAIDOTUVES UŽ $1,000.

Tiffin, Ohio. — 
ter”
roniszkas szunytis likos palai
dotas ana diena, iszkilmingai 
ir puikiau no kaip nekurie žmo 
nys. Laidotuves kasztavo 1,000( atiduos nes laikys juos ant pa- 
2 ’ ’A laidojau motinos.laidojau motinos.

Tokia atsakymas dukreles
doleriu.

Locnininkas szunyezio Frank
Calahan, paliepo iszmuryt ka-1 nepatiko motinai, kuri pard- 
pa, pirko bronzini grabeli ir k alavo'savo pinigu ir ant galo 
daugybe žiedu ir ant atminties turejo jeszkoti teisingystes per 
pastate pomninka del szuny- 811da. Dukrele už tai labai in- 
czio. Daugybe žmonių dalyba- siuto ir liepė motinai nesztis po 
vo laidotuvėse.

Della

velniu laukan. Alotina rado 
priglauda pas gerus žmonis, 
kurie prigclbejo senutei visa
me.

Sudas perklausos motinos
užmetinojimu priesz savo kudl- MANE KAD PATI RAGANA/ 
ki, paliepė jai sugrąžyti moti
nai visus pinigus.

DAVE ŽINIA GRAB ORIUI 
KADA MIRS.

York, Pa. — Jonas Grove, 66 
metu farmeris isz New Free
dom, davė žinia graboriui kad 
butu pasirengęs ji palaidoti 
nes tikisi mirt paskirta diena ir 
valanda. Graborius mane kad 
tai juokas.

Ant rytojaus graborius likos diena ligonbuteja 
paszauktas per velionio 
myna idant užsiimtu laidotu- davo,

STUDENTAS MIRĖ BADU.1 MERGAITE 
GAVO DIPLOMA PO 

SMERT.
New York. — Thomas Bar

nes, jaunas Austrai ietis, kuris 
baigė mokslu# ®dmct universi
tete, stengdamasis aplaikyt

SUKAPUOTA
ANT SMERT, MOTINA 

SUŽEISTA
Memphis, Tenn. — Asztuo

niu metu mergaite likos suka
pota ant smert o jos motipa 
Mrs. A. Puryear, mirtinai su-

seph Ijiab pati

DUKRELE PAVOGĖ 
MOTINOS MYLEMA.

Baltimore, Md.
Klein, patogi 23 metu mergina
ana diena pabėgo su Arthuru 
Norbeck, szoferu savo motinos 
in St. Louis ir tenais apsivedė.

Arthuras buvo mylemu jos 
motinos ir ketino už keliu me
nesiu apsivesti, bet szoferis bū
damas 20 metu jaunesniu už 
moteria, nutarė pasiimti duk
rele ne kaip sena motina ir ana 
vakara abudu iszpyszkino 
motinos automobiliu.

su

VILKO MOTINA 160 MYLIU 
PAS DAKTARA.

Ottawa, Kanada. — Kada 
jo motina mirtinai apsirgo ir 
ne buvo kitokios pagelbos ar- 
timoja gelbet motina nuo mir
ties, dvylekos metu vaikas, už- 
dejas serganezia motina ant 
rogucziu ir vilko ja pas dakta
ru 160 myliu tolumo* Ar vaikas 
atvilko motina in laika pas 
daktara, tai telegramai to ne- 
pranesza.

VAIKAS SURADO 
NUŽUDYTUS TĖVUKUS 

IR SAVO MOTINA.
Quincy, Mass. — Asztuoniu 

metu Willington Bartell atejas 
namo, rado savo tėvukus Ed
vardą Dutton, 68 metu, jo pa- 
czia 62 metu it savo persisky
rusią motĮryi nuszautus ant 
smert per nežinoma ypata.

Dabar policija jeszko Bar- 
tello, * kuris bflvo persiskyrus 
su savo paezia koki tai laika ir 
gyveno East Bostone, bet isz

I

GIMĖ 17 SVARU KŪDIKIS.
Cape Town, Afrika. — Kū

dikis sverentis septyniolika 
svaru kuri pagimdė Mrs. Jo- 

■sztominko
miestelijo Kareepan Diggings, 
yra pagal daktaru nuomonla 
sunkiauses kūdikis kada kur f M
užgimė. Daugeli metu atgal bu
vo apskelbta, kad tūla motina 
Anglijoi pagimdė kūdiki kuris 
svėrė 'keturiolika svaru,

Mrs. A. Puryear, mirtinai 
kanuodaugiausia mokslo, d i r- žeista su. kirviu, o nigeris Will 
bo sunkiai naktimis, 

nuo
Jamison, kuris ta darba papil
de likos mirtinai paszautas 
per moteres vyra, kada nigeris' szitas paskutinis perauksztina 

siųsdavo in tėvyne del bego isz namo.
veins. Grove mire ta diena kaip! naszles motinos ir sesutei kad namo, rado nigeri kambaryja 
graboriui pranesze. Grove pi r- jos nebadautu. Nuo to apsirgo moteres kuris pradėjo bėgti ir

nį ire ana 
bado. 

Pats mažai valgo o kiek uždirbszei-
Vyras ate jas I

bet

visus kitus kūdikius savo sun
kume. Motina ir kūdikis yra 
sveiki.

tame vyras szove in ji.minusia nusiszovc po tam pa- ant plaucziu ligos ir mirė.
Universiteto profesoriai ant 

meldimo jo draugu, nutarė jam 
duot mokslo diploma po mir- 
cziai ir taji nusiuntė jo moti- 

Hopewell, Ky. — Charles ; nai. — Kas isz tos diplomus Į 
Gowdy, kuris buvo teistas uŽĮjaigu jam nepagelbėjo už 

paleistas per vasties ’

si'kore tvarte.
i Paskutines Žinutes

NUŽUDĖ JA.
Hopewell, Ky. —

gy
BAISUS KANKINIMAS SE

NUKO PER VALKATAS.
Wheeling, W. Va- — Keturi 

valkatos ateja pas Joną Todd, 
74 metu, kuris gyveno pats vio 
nas ant farmos arti Sewells 
villes, Ohio, suriszo jam 
kas ir kojas, paguldė in lova j

žudinsta, likos 
suda už tai, kad jis drueziai 
tikėjo, buk jo motore yra raga
na.

Gowdy yra

ps

_ s-
ran-

ir

Rumuncziku ir 
liudijo buk jo pati turėjo nepa
prasta galybe isztraukimo pi
nigu nuo kitu žmonių ir ji ap-

pradėjo deginti jo kuna pri- raganavo taip, kad mano sau
versdami ji tokiu budu lazduo
ti slaptybe paslėpto turto. Se
nukas negalėdamas ilginus nu-

Vyras many
damas, kad geriau boba nužu
dyt, kad žmoniems daugiau ne

atimti gyvasti.

kensti kancziu iszdave slapty-1 <Hn*ytu skriaudos ir kad ji no-
be. Valkatos pasiėmė 
bolidais ir pinigus dingo neži
no kur. Senukas badai turės 
mirti nuo apdeginimu.

I$4 300 prispirtu ant atėmimo sau gy
vasties.

NUBAUDĖ MOKINI, LIKOS 
PATI NUBAUSTA.

Benton, N. Y. — Daraktorka 
Miss Elma Jackson, apskundė I 
Mrs. A. M. Riggs už sumuszi- 
ma jos, už tai, kad ji nubaudė 
jos sunu už nepadoru pasiel
gimą mokslaineja. Motina at
ėjus in ________ ___
daraktorka in karidoriu, 
griebe ja už plauku ir daužo 
galva in siena, nuo ko apsirgo 
ir turejo gulėti lovoja dvi sa
vaites.

Sudas nubaudė karsztuole 
ant 300 doleriu ir kasztus, o 
valka nusiuntė in pataisos na- 
_________ 1 _____ _ _ I —

■>/PRYCZERIS SUIMTAS UZ 
BUTLEGERYSTA.

Chicago. — Du szimtai bon- 
kucziu geros Kanadis^kos 
arielkos likos surasta automo- 
biliujo per prohibioijos agen
tus, kurias pasiėmė su savim In 
suda. Locnininkas automobl- 
liaus buvo Rcv. C. M. Klodk, 
'kuris įsakcsi buk gyvena Kan-

mokslaino iszszauke 6as C^y.
pa- Arielka buvo t ei p paslėpta, 

kad niekas ne butu dasiprates 
kad radosi automobiliuje, nes 
buvo ant to tik padarytas. Ant 
nelaimes automobilius pagedo, 
o kada sustojo prie garadžiau’s 
vienas isz mekaniku užtiko 
slapta vieta ir prane'sze apie

SŪNELIS MĖTĖSI ANT 
TĖVO SU KIRVIU.

Dunkirk, N. Y. — Boleslavas 
Ohelinski, 20 metu, paprastas 
tinginis, užpykęs kad jam tan
kiai iszmetinejo jo tinginyste 
motina ir sesuo, taip insiuto, 
kad szoko ant abieju norėda
mas jais sumuszti.

Tėvas apgynė paezia ir dūk- 
tore, kuris buvo priverstas ap
leisti narna ir nubėgti pas kai
mynus. Nuo tos dienos tarp tė
vo ir sunaus kilo tankus bar
niai. Tėvas negalėdamas il- 
giaus dalaikyti sūnelio pasiel
gimo, pagridbe lazda ir aptai
se šuneliui gerai kaili, bet lai
ko tojo darbo parpuolė ant 
grindų; tame pagriebė sūnūs 
gulinti kirvi ir kada tėvas gu
lėjo pradėjo jam u'ždavinoti 
ypus su kirviu, baisiai sužeis
damas tęva. Ligonbuteja senas 
tėvas geisdamas apginti nedo
ra sunu, sako buk pats susižei
dė.

Kada daktaras jam apreisz- 
ke, buk nuo žaiduliu turės mir
ti, tik tada tėvas su aszaromis 
pisipažino, buk tai jo sūnūs ji 
taip sukapojo. Iszgama prisi
pažino kada ji aresztavojo ir 
užrlnre kaleiimo.

Mount Carmel, 
Perde tine ezionaitiniu minisz- 
ku Sesuo Adelphia, mire sirg
dama koki tai laika. Laidotu
ves atsibuvo West Chester! Se- 
redoje.

11 St. Fel'dcien, Que. — Ug
nis sunaikino ezionais asztuo- 
niolilka namu per ka neteko 
pastoges in du szimtai ypatų.

1[ Bangkok, Siamas. — 
Tarp dažiuretoju kalėjimo ir 
kaliniku kilo muszis laike ku
rio U'žmuszta 9,
500 gavosi ant liuosybes.

U Manila, Filipinai. — Bai
si vėtra užmu'szo 32 žmonis 
ant Salos Šulu. Tiktai trys na
mai apsisaugojo nuo sugriuvi
mo.

Pa.

sužeista 35 o

ILGI AMŽIAI
30Arklys ir mulas gyvena 

metu negerdami vyno no ariel
kos*

Avys ir ožkos stimpa turė
damos 20 mot u gerdamos gana 
vandens.

Szunis dagyvena lyg 15 mo
tu bet vyno negero.

Kate pastimpa turėdama 10 
metu gerdama tiktai pieną.

Paukszcziai dagyvena lyg 5 
motu ir saugojas! alkoholiaus.

Vabalai gyvena tiktai kolos 
dienas bot džines neragavo.

Bot nusidėjėlis žmogus per- 
semtas arielka dagyvena lyg 
Rzimtn įmetu J

NUOGI DUKOBARCAI TURI 
PASIREDYT.

Victoria, B. C. — Kanados 
valdžia rustai prisako rusisz- 
kiems Dukoborcams kad nuo 
szios dienos turės dėvėti dra
panas ir daugiau nepasirodinet 
nuogais.

Nedėlioję Dukobarcai su
rengė vela nuoga paroda, ku
rioje vyrai, mo teres ir vaikai 
ėjo visai nuogi. Policijo turėjo 
panaudoti niežimo dulkeles 
idant juos iszvaikyt, aresztavo- 
darni 118 vyru ir moterių.

Rusijoje pradėjo

POPAS NUŽUDĖ SAVO 
MOTERIA.

Riatigorsk, Kaukazija. — 
Rusiszfkas popas vardu Buke- 
jev, turėdamas labai užvydu 
buida, perpjovė gerkle savo 
moterei peiliu nuo ko miro in 
kėlės minu tas. Kada tarnaite 
atbago moterei in pagalba, in- 
szeles popas parmetė ir jaja 
ant grindų ir teipgi perpjovė 
jai getkle. Ant galo supratęs 
ka padare, insmeige peili sau 
in krutinę.

Kada policije iuejo in grin- 
ežia, paregėjo tris lavonus ant 
grindų. Badai poni popiene su- 
sinoszo su tulu rasztininkellu. 
Popas tankei perserginejo sava 
moteria kad pamestu savo mei
lingus uuisineszimus su rasZti- 
ninkeliu, nes kitaip už tai turės 
nukentėti ir ant galo nuskriaus 
tas vyras iszpilde savo kerszl- 
nima.

RUSIJOJE AUGA 
BEDARBE.

Ryga, Latvija. — Anot pra- 
neszima, kuriuos gavo pabalto* 
valdžios,
smarkiai didėti bedarbe. Pas
kutiniu laiku ju yra virsi 
1,000,000, bet galimas daiktas, 
kad skaitline yra daug dides
ne.

VENGRUOSIA RANDASI < 
15,000 TEISMU ANT 

PERSISKYRIMU.
Budapest, Vengrai. — Pagal 

valdžios apskaitima, tai Ven- 
griszkuosia suduosia randasi 
15,000 teismu ant persiskyrimu 
už visokes priežastes o ypa
tingai už apgaudinėima viena 
kito. Persiskyrimai vedusiu 
poru kas metas pasididina.

GERAI ATSAKE.
f

Motina užklauso szesmu me
tu Kalvutes:

Del ko turime ąkis! -
Kad matytume.
O nosil
Del uostymo.

■" ■■■■■I"*

— O ausis T
Del telefono.—-* I
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Kas Girdėt
ant

Nedėlioja, tai yra 8 diena Ge
gužio pripuola “Motinos Die
na“, kuri yra skyriama 
garbes visu Motinu. Juk nesi
randa puikesnio vardo, garbes 
ir paguodones kokis yra Moti
na. Poetai visu amžių, kunigai 
visu tikėjimu, didvyriai viso
kiu tautu, guodojo ir garbino 
dainomis, rasztais ir eilemes 
ja. Ji tai pagimdo taji mažiu- 
leli, penėdama ji savo krūti
mis, apsaugodama nuo szal- 
cziu, bado ir nelaimiu, kokios 
tykoja kuldiki ant kožno žings
nio. Taip yra didele meile mo- 
tiniszka, kad net teologai pa 
stato ja augszcziau už nekal
tumą mergaites.

Karaliene tarp savo puikiu 
palociu, arba varginga skalbi- 
ko tamsiam ir drėgnam savo 
kambarelyja, abi savo krūtinė
se palaiko szventa vaisiu gy
vasties, pasiszventimo; kiera- 
voja musu pirmutinius žings
nius, mokina mus, peną, aprė
do. Kada viesulos gyvenimo 
apima, tai motina mus apsau
goja priesz nelaime ir iszgelb- 
sti isz tuju tamsybių po kurias 
vaikszcziojame. Ant atidaryto 
kapo arba prie geležiniu var
tų kalėjimo atsisveikino moti
na su aszarom mylema kūdiki.

*

Todėl motina yra del mus vis- 
kuom, viso svieto gerybes ir 
puiki — todėl musu jausla krei 
peši ta diena prie Tosios, kuri 
apdovanojo mus gyvasezia, isz- 
auklejo, iszbucziavo ir iszliu- 
liavo.

Tasai, kuriam likimas isz 
jaunystes atėmė jam motina, 
su tokia pat jausla kreipėsi 
prie motinu kitu žmonių, ku
rias jam atmena ta brangia 
ypata kuri isz dangaus laimi
na ji.

Bet ar visi turi ta jausla del 
savo motinos? O ant nelaimes, 
tukstaneziai neturi!

Teguli motinos
del vaiku kas diena Motinos 
Diena!
Mamyte miela, mamyte brangi 
Padekavoti tau negaliu, 
Ir savo meile ar atmokėsiu — 
Labiau už viską tave myliu. 
Praszau Dievuli kožna ryta, 
Ilgo amželio del tavęs, 
Ir jai norėtu mirtis juodoji 
Asz nesigaileeziau jai ir saves. 
Jaigu ne butu tavęs, brangioji 
Kas mane vargsza atjaustu, 
Nieks nepenetu —neglamonėtu 
Ir ko tu verki — nepaklaustu. 
Gyvent mamytei ilgiausi amžių 
Dievulio meldžiu asz visada, 
O asz už tavo varga ir meile 
Taip pat mylėsiu jau visada-

sunkiai dirba, nes visokios ma
szinos palengvina darba ir ne
reikia tiek džiovyti smegenis 
kaip kitados maszinos raszo, 
diktuoja, suskaito didžiausius 
skaitlius ir 1.1.

Ir gaspadineles turi lengviau 
ne kaip kitados, kurios dirbo 
kaip nevalninkes. Maszinos isz 
mazgoja toriclkas, 

Maszibos

NUŽUDĖ SZETONA
NENORĖJO

GYVENT SU VYRU, NU
PJOVĖ JAI GALVA IR 

PASIDAVĖ.

MOTERE
r

diena buna

drapanas, 
grindis. Maszibos nuszluoja 
grindis, iszcziulpo dulkes isz 
mažiausiu plysziu elektrikinis 
motorėlis varo siuvama maszi- 
na, todėl turi daugiau laiko 
paszvensti del vaiku ir vyro 
— (badai, nekurios ir tai no 
turi laiko!)

Mot eres negali iszsikalbinet, 
kurios apleidžia savo vaikus— 
neprivalo apsunkinėti 
darbu, jaigu maszina gali tai 
padaryti. Turi laiko ant visko. 
Bet tame turi jai prigelbet vy
ras, kuris rūpinasi savo mote
riai ingyti tais intaisas ir pa
lengvint jai darbu visame.

Taip, sziadien yra masziai
nis svietas. Žmogus sau pa
lengvino per daug, todėl užėjo 
tokia bedarbe, nes kur kitados 
deszimts žmonių turėjo užsiė
mimą prie kokio darbo, tai 
sziadien padaro vienas su pa- 
gelba maszinos. 

------- :i-------
.Gyvenimas tankiai padaro 

tokias istorijas apie kokias 
žmonis ne nesapnavo.

Sztai kokis tai Stanislovas 
Radžai susipažino 22 metai at
gal su 17 metu mergaite. Tarp 
ju kilo karszta meile kurios 
vaisiu buvo kūdikis. Radžai ne 
poilgam laikui pamėto 
mylema ir kūdiki iszvažiuoda- 
mas isz Vengrijos in Amerika 
jeszkoti giliukio-

Tuom laik nelaiminga mer
gina, neturėdama isz ko maty
tis ir iszmesta isz namu levo, 
negalėdama iszmaityti savo 
kūdikio, padėjo ant slenksczio 
tūlos vargingos moteres, o pa
ti isz gailest ies mėtėsi po loko
motyvą ir likos 
szmotu.

Prabėgo eile metu, 
lovas buvo tarnu ant pasažie- 
rinio laivo ir už keliolikos me
tu suezedino pinigu ir atidarė

no
nebuvo

MEILE DEL 
MOTINOS 

. X \ V r i*1 ■" 1
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Viena diena, kada Juliukas 
baisiai buvo iszdykaves ir mo
linos iszbarlas pasipūtės sėdė
jo prie lango, žiūrėdamas, ar te 
vas isz lauku negriežta, iszgir- 
do jis vežimo dundėjimą ir, isz- 
begos in kiemą, pamate užva
žiuojant koki tai‘žmogų su vai
ku, nedaug didesniu kaip jis. 
Ju H ūkas pasiszokedamas 
bego praneszti motina,

vaika

nave

savo

sumalta ant

Stanis-

i hipi ||WĮ| W ill IB^i 
reikia, aeziu. ’ ’ 
linksmas, vaikszczioju sau pir
kioje, žiuriu in ta vieta, kur sc- to žiuri in tavo^sz dangaus, at-

Paskui neva e(su I singa, vienok nereikia perdaug 
būti nuliudusiam. Tavo mamy-

leidžia iir laimina tave. Bukdėdavo mamyte ir sziaip sau 
galvoju: visai butu kas kita, 
kad ji dar butu gyva. Ateina Ir i ant tavęs niekad nepykdavo, 
1* • • 1 j • I • TV 1 • 1 • •

tikras, kad ji ir gyva būdama
' 4 w * J 1

4 i kodui

Nuo tukstaneziu metu žmo
gus galvojo kokiu budu paleng 
vint sau gyvenimą ir taip sun
kiai nedirbti idant turėti tru
puti liuoso laiko ant pasilinks
minimo ir pasilsio.

Žmonys mislina —
turiu arti ir prakaitauti ant 
žemes kuri tik iszduoda ka
kalius, jaigu galiu užkinkyt 
gariniu žagre ir apibarstyt že
me su naujausiu meszlu? Del 
ko turiu kulti su spragilu, jai
gu galiu pasiskolyt lokomibi- 
liu ir iszkulti kvieczius aki- 
mirksnyj kuri perskirs grudus 
ir inpils in maiszusl”

Ka priesz tai dirbo kelioli
ka žmonių per kėlės dienas tai,
sziadien maszina padaro in ke- no dukteria apleista per nelai- 
les valanas. Sziadien farmeris minga motina.
turi liko ant pasilsio, pasilinks
minimo, mokslo ir pasivažine- tytojai, atsilygint su prenumerata už 
jimo automobiliam.

Ofisuosia, moteres ne taip iajjtrag3CXjo> paskubinkite I

Ar yra tokiu vaiku, kurie ne 
myli savo tėvu? Kaip 
rodosi Mandin

nes
me

Karausebes, Jugoslav i jo. — 
Kaimietis Moja Soluga, nužu
dė savo paezia, kuria labai my- 

I Įėjo ir jautėsi laimingu, buvo 
užganadytu ir gyvenimas bu
vo malszus. Nesenei padaro 
testamenta, o paezia pa ženkli- 

administratorka po jojo
m i rėžiai. Bet motore 
isz to užganafdyta, pradėjo pri
kalbinę! vyra kad viską už- 
raszytu ant josios vardo, bet 
visokį prikalbinėjimai nuėjo 
ant niek. Testamentas radosi 
pas vietini notara. Vyrui ne 
ant mislies neatėjo daryti jo
kias permainas. Visoki meldi
mai ne prisilaižimai moteres 
nesuminksztino vyro szirdii.

Negalėdama pastatyti ant 3a 
vo, nutarė apleisti vyra, 
buvo jaunesne už vyra 22
tais ir jojo visai nemylėjo. Tu
rėjo szirdi del kito, o rūpėjo 
jai tik vyro pinigai ir turtas. 
Apleido vyra persineszdama 
ant kito galo kaimo. Žmonis 
pradėjo kalbėti kari josios my- 
lemas lankosi pas jaja nakti
mis. Vyras apie tai visai nesi 
rūpino ir net gyrėsi priesz kai
mynus: “ 
nes 
cziau nuo kaltūno.

Matyt kad vyrui nubodo gy
venti be tojo “kaltūno” ir vie
na diena nusiuntė tarnaite pas 
paezia kad sugryžtu namo, bet 
toji staezei atsake kad ne ejs. 
Po tam pats nuėjo pas jaja 
mdlsti kad sugryžtu pas ji, o 
kada ir jam atsake, kad dau
giau pas .ji nesugryž, kirto jai 
su kumszczia per galva ir mo
tore sukrito ant grindų apal- 
pus. Atsiklaupė prie josios, pa
griebė in glebi, iszemo peili isz 
kiszeniaus ir malszei be jokio 
susijudinimo atpjovė patogia 
galvelių nuo stuobrio. Palikes 
lavona, nuėjo in karezema, kur 
apsakė draugams ka padare,

i

Dabar man geriau 
esmių luosas ir atsikra-

> >

viesznami del laivoriu Londo- bet niekas jam netikėjo. Solu- 
Apsipacziavo su Anglike, ga gere labai daug, susitiko sune.

susilaukė su ja tris vaikus 'r (ivioms žandarais, kurios pa- 
turto. Tuladasidirbo dideli turto. Tula' 

diena patiko ji nelaime, pati' 
apsirgo ant vėžio ir mirė, po 
tam vaikai apsirgo ant džio
vos ir taipgi mirė. Radžai pa
siliko viens ant svieto.

Tada atsiminė jam jo myle
ma isz jaunu dienu, nutarė jai 
sujeszkoti ir pataisyti skriau
da. Pardavė visa bizni ir ketu-i 
ri menesiai atgal nukeliavo in 
teviszke. Gimtiniam miestelyj 
dažinojo apie baisia mirti mo
tinos savo kūdikio. . 
jame savžine, geide nors 
jeszkoti dukrele kuria buvo 
pamėtės. Keturi detektyvai 
jeszkojo jos visur ir ant galo 
surado mergaite pas sena ma
teria kuri užaugino mergaite 
kaipo savo. Motore turėjo ki
tados maža k romeli, bet dabar siuntimas laikraszcziu in visas 
negalėjo nieko dirbti nes sir
go, o jos augytine, kuri turi 
jau 22 metus, dirbo fabrike ant 
ju užlaikymo.

Atsiradimas turtingo tėvo 
permaine ju gyvenimą. Radžai 
vela pasiliko laimingu tėvu ir 
dabar vela ketina pirkti dide
lio restauracija ir laikyti pas 
save sonukia kuri jam užaug’.-

atsikratė, pasakė

sveikinęs, apsakė jiems kad at
sikrato nuo “szetono. ”

Kada žandarai prispyrė ji 
kad jiems pasakytu nuo kokio 
‘ ‘ szetono ’ ’
jiems, kad papjovė savo mote- 
re.

Su nusiszypsojimu padavė 
rankas žandarams idant uždėtu 
ant ju panezius. Sufdas Užklau
sos jojo apsakymo nubaudė ji 
ant penkiolika metu kalėjimo.

Atsiliepė Bausme priėmė be jokio pasl-
su pricszinimo.

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Pacztas mums pranesze buk

- - - - ■- į - ....

« NeaŽmirszkite guodotini skai-

laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmiraso ir praasa Idant nesulaikyti

Europos sklypus pabrango. To 
del nuo szios dienos pranešta
me musu skaitytojams kad 
siuntimas 1 * Saules’* in Lietu
va, Anglija, Szkotija, Kanada 
ir kitur kasztuos ant meto 
$4.50 o ne keturi, kaip lig szio- 
Hai kasztavo prienumerata.

Iszdavysta turi mokėt tuo- 
jaus už paczta, todėl meldžia
me visu tu kurie prienumera- 
voja laikraszti del giminiu ar 
pažystamu in Europa kad pri- 
siunstu užmokesti kada laikas 
pasibaigs nes kitaip busime 
priversti laikraszti sulaikyti.

ll

daugiau mineziu bet ju ne ne
minėsiu.

— O tai delko? — tarė Ju
liukas, kuris klausydamas Ml- 
kuczi paisakojant, pora ’kartu 
ne jueziomis nusiszluosto asza
ras. Sakeisi mano mylis, juk ir 
asz tave myliu, Mikuti: asz no
riu būti tavo prietelis, o prie- 
teliui juk viskas galima pasi
sakyti.

— Taigi matai, Juliuti, — 
tarė Mikutis atlsiduses — kad 
asz tau pasakycziau, kas man 
dažnai ateina in galva, kai at
simenu mamyte, tai gal negalė
tum manes mylėti, gal nenorė
tum būti mano prietelis.

— O tai delko? suszukof 
Juliukas, — asz niokoki o nie
kad nepaliausiu tave mylejes. 
Turbut tu manes nemyli Ir 
man netiki, kad nenori 
visko pasakyti.

Mikutis vėl atsiduso ir, sez- 
damas ant suolelio, szale prie- 

’ i tolio taip kalbėjo griaudžių 
balsu:

— Tu nežinai, Juliuti, 
gal visada esi meilus ir paklus 
nua savo mamytei, 
matai dėlto ir nesakiau tau, 
kad manes nebemylesi viską 
sužinojęs. Asz dabar pats ne- 
iszmanau kaip galėjau nekarta 
jai insipykti. Jul!iu3<, kad tu 
žinotum, 
gailiuosi, atsiminęs negera sa
vo algimasi. Bot nieko jau tai 
negelbes, jau to nepataisysiu.

Daugiau Mikutis nebegalejo 
kalbetli nes eme gailiai verkti. 
Juliukas verkė taip-jau nes 
jam buvo, gaila priotolio, ,.o 
paskui... jau patis turbut spė
jate, kas per priežastis buvo 
Juliuko aszaru.

— Tai ka-gi,

nes gerasis Dievas kiekvienai 
motinai yra davės tokia szirdi 
kurios ne pikeziausi vaikui ne
gali atmainyti. Jeigu motina 
nuliustu del savo vaiko nege
rumo, tai tik dėlto, kad Die
vas blogu vaiku nelaimimų o 
ji norėtu, 'kad ir Dievas ir žmo
nes taip mylėtu jos vaika kaip 
ji pati myli. Ji nuliūsta vien 
dėlto kad jos vaikas per neisz- 
manyma pats sau kenkia, o jei 
gu nori, kad jis pasitaisytu, tai 
tai ne dėlto, kad jai butu ge
riau, bet kad vaikas butu lai
mingas.

— O asz žinau gerai, tarė 
Mikutis, — kad mamyte nie
kad ant manes nepykdavo, bet 
man labaii gaila, kad asz jos ne
galiu atsipraszyti, pamyluoti 
taip kaip Juliukas savo mamy
te.

Juliuko motina dar ilgai ra
mino Mikuti. Juliukas taip
jau stengėsi būti linksmas. O 
•kai kfita diena Spudys norėjo 
iszvažiuoti, Juliuko tėvai pra- 
sze kad paliktu pas juos ke
liems menesiams Mikuti. Juliu- 
kas dar labiau ji pamylo ir po 
szios pažinties visai persimai
nė.

Ant galo Mikutis labai visu 
gailimas, iszvažiavo namon; 
vienok neilgai trukus Spudys 
pirkosi kaimynijoj ūki ir nuo 
to laiko abu vaikai dažnai su
sieidavo.

Kai tik Juliukui užeidavo 
noras iszdykauti arba neklau
syti mamytes, tuoj ateidavo 
jam jn galva liūdnas Mikuczlo 
padėjimas. Tuomet, užuot py
kęs, bėgdavo pas motina bu- 

Ik 

cziuodavo jos rankas ir deka- 
vodavo Dievui, kad jam yra 
davės tokia gera motina.

nu- 
kad 

svecziai atvažiuoja. Tuotarpu 
tas žmogus vozdamasis
už rankos, inejo in pirkia. Pa
sirodė, kad tai buvo senas mo
tinos pažinstamas, kurio nebu
vo maeziusi nuo koleriu motu.

Antanas Spudys, taip vadi
nosi tasai sveczias, meiliai pa
sisveikinęs pasakė, kad tai jo 
sūnūs, Mikutis, kuris pirm ke
liu menesiu yra netekes savo 
mytes, ^mirusios karsztine. 
Vaikutis, paminėjus mamtye, 
apsipylė aszaromis. Matydama 
tai Juliuko motina ir norėda
ma ji suraminti, pasiszaukc sa
vo s imu ir pažadino vaikus eiti 
pažiūrėti in sodną. Mikutis ir 
Juliukas noriai sutiko ir, susi
ėmė už ranku, iszbego laukan. 
Netrukus vakai susipažino ir 
meiliai kalbėjosi. |

— Žiūrėk, — tarė Juliukas ’ 
in dranga, sziutos radastas dar 
želyja asz pereita rudeni sodi
nau drauge su mamyte; matai, 
kokie gražus pumpurai, neuž- 
ilgio ims žydėti, anas loveles 

ne viena. asz Pa^s sukasinejau, mat ma- 
mayte parvežė 
szita kasutveli ir livareli. Szia
dien abudu laistysime gėlės. 
Bet aure dar neužsėta viena 
lovele — bėgsiu pas mamyte 
papraszyti kokiu-nors geliu 
seklu, pamatysi, kaip asz moku 
sėti.

Mikutis klausėsi atsidėjęs, 
iszpradžiu szypsojosi, bet pas
kui taip nuliūdo, kad jo akutė
se sužibo aszaros.

— A, kaip tai yra gera tu-

jums 
kad nodvejo-

tas.

darni atsakysite.
— O ne, ne; tai negali būti 

tokiu vaiku nėra pasaulyja. — 
Jus tiesa sakote, ir asz tos nuo
mones, kad tai negalimas daik-

Kodel-gi vienok dažnai
sutinkame vaiku kurie savo tė
vams užuoda szirdi? kuriu at
kaklumas ir iszdykūmas inve- 
da tęva in piktumą ir isz mo
tinos akiu kartais iszspaudžia 
aszaras? Ar žinote, delko? 
Mat, tie vaikai nežino, ka da
ro kaip tie gyvulėliai bepro- 
tiszkai seka blogus savo palin
kimus, pamirszdami, kuo yra 
jiems tėvas ir motina, kaip ne 
gera butu be ju gyventi.

Juliukas apie kuri ketinu ju
mis szi-ta papasakoti, buvo ge
ras ir manus vaikas, bet turė
jo savo yda ir tai
Buvo truputi atkaklus ir jei 
ko užsimanydamo, o negalėda
vo gauti arba padaryti, tai in- 
pulavo in toki piktumą, kad vi
sai pamirszdavo ka daras.

Vienok tėvui Juliukas nie
kados neprasikreipdavo, .nie
kad priesz ji nesisziauszdavo, 
gerai žinodamas, kad su tęva 
nėra juoku. Tėvas buvo labai 
geras, mylėjo ji begalo, bet 
reikale kai susiraukavo kaip 
pakeldavo baisa tai visiems na

man dovanu

miszkiams būdavo sziurksztu. rc^ mamyte, tarė atsikvo-
szejas, — ar ko pasiklausti arSu motina visai kas kita. 

Reikia, mat, 
Motina perdaug Juliuka lepin
davo. Vaikas isz mažu dienu 
sunkai sirgo, buvo silpnutis, ir 
motina nuolat del jo turėjo ru
pesni. Pasitaikindavo kad 
menkiausias daiktas gali jam 
pakenkti; kai būdavo paverkė, 
tai tuoj galvele skauda, o nuo 
kliksmo — net užkimšta. Todėl 
motina per daug ji lepindavo. 
Juliuko motina blogai daryda
vo, tai tiesa, bet ar gerai dary
davo Juliukas, pasinaudoda- 
ta motinos silpnybe?

Laikas ėjo, 
stiprėjo- Motina tik dabar pa- ties visada yra labai nuliūdęs, 
mate, kad reikia priturėti jo Ai! 'kaip tai viskas atsimaino 
savavaliavimas. Taigi, kada 
Juliukas ko bereikalo užsima
nydavo arba neklausydavo vy
resniųjų, motina, visuomet tp-

pasakyti tiesa, papraszyti, tuoj begi pas ma-
Ir asz neseniai turėjau 

o

Pasitaikindavo

vaikas augo ir

rnyte.
gera mieliausia mamyte, 
sziadien... ai, kad tu žinotum, 
Juliuti, kaip liūdna būti nasz- 
laicziu.

— Bet turi tete, — perkir
to Juliukas, k-ulris jau buvo be
ketinus verkti, — tavo tete juk 
tai p-jau yra geras?

— Taip, — tarė Mikutis at
sidusęs, — tete yra geras ir asz 
ji labai myli, bet tete vis prie 
darbo ir asz nedrystu jo truk
dyti, jeigu ko man reikia; pa
galinus tete nuo mamytes mir-

nuo to laiko. Asz nežinau, kas 
tai yra, bet man rodosi, kad vi
si musu namu kampai pasiliko 
tuszti, net baime ima. Seninus

kia meili ir maloni, rūpindavo-! vakarais taip būdavo pas mus

man

tu

o asz...

kaip asz to dabar

tarė po va
landėlės Mikutis, truputi apri
męs, — dabar jau žinai viską 
ir gal nebenoresii manes mylė
ti.

— O nekalbėk, taip, susi
mylėdamas nekalbėk, — suszu- 
ko Juliukas, apsikabindamas 
ji už kaklo, — tu taip-pat ne
žinai visko; tau rodosi, kad 
asz visada esu meilus mano 
mamytei kad niekad jau nein- 
sipykstu; asz nenoriu tavęs ap
gaudinėti. Mano mamyte taip
jau tokia gera kaip ir tavo kad 
buvo, bet asz jai dažnai užduo
du szirdi. Tik asz pasitaisysiu. 
Po viso to, ka sziandien esi 
man pasakęs, supratau, kad ta: 
labai biaurus daiktas rūstintu 
mamyte!

- Ir kaip paskui to gaille-
— pridūrė Mikutis, — tu,

Motinai
Tu mano motinėlė, 

Mocziute sengalvde, 
Gana pailsai, kol mane užauginai.

Dienu praslinko daug visokiu, 
Ir aszara ne viena krito. ' I'
Ir mano luszna samanota
Su pasakom toli paliko.

Ir beržas tas pakluoneja 
Audroms ir vėjui siausti — — 
Neklausk, ko liūdna asz esu, 
Nereikia klausti-----------

Atsimenu ta vakara, atsimenu 
Su aszarom gyventi mokei, 
Ir palydėjai nutolstanti vežimą 
Dabar dalia man kokia!

si parodyti rustu veidą ir nors nnksma! Mamyte, 
. ■ 1 .. 1 * « « 1 X .. <1.1 .. A. .. W. 1 . XX . . . . , - ...... .prie stalo, garsiai skaitydavo Juhuk laimingesnis uz mane, 

arba siūdavo ir sznekedavosi nes gali dar viską atsitaisyti.

iszlaikydavo ir nenusileisdavo.! 
Ar žinote, kas tuomet daryda
vosi? Juliukas nepripratęs prie 
to, kaskart labiau užsispirda
vo ir ka motina ant jo pyktnr 
jis pykdavo ant motinos ir ne 
karta isz piktumo szirkszcziai 
in ja atsiliepdavo.

Asz tu jo szirksztumu ne no-'

jai labai būdavo gaila sūnelio 
ir nesmagu žiūrėti in savo le
pūnėlio aszaras, viopok dažnai

sėdėdama si,

su tete ir manim. Galima buvo 
visada szio-to pasiklausti; juk 
žinai, kad daug ko reikia klau- 
syties, o mamyte niekad man 
neatsakydavo, u atsitrauk, ne-

’ I turiu kada su tavim kalbėti,
I tik visados atsakydavo, nors 

kažin kiek butu turėjusi darbo. 
Dabar-gi vakarai pals mus to-

Taip besisznekucziodami pa
mato ateinanti Juliuko motina. 
Tėvas, gavės žinia, kad sve- 
cziai atvažiavę, buvo jau na
mo sugryžes, o motina, palikus 
vyrus besisznėkant, iszejo pa
žiūrėti, ka vaikai veikia. Ju
liukas pribėgės ome bueziuoti 
jos rankas. Motina, matydama

minėsiu, nes apie tokius daik-, kie wkie liudnil Tote> i®1" nepaprasta vaiko susigriaudl- 
iiaibuii; ganu 8U neturi kokio darbo, tai vaik-: “i“~, p-1.:1.-“;:, k“ t“ 
motina nekar- szczioja susirupines, prieina Tuomet Juliukas pro verksmus

tus nesmagu ir kalbėti; gana 
to, kad toji gera i _____
ta del jo ____ r _ _______
Tuomet taip ji sau galvoavo( 
Dievuli tu mano, am isz to 
mano

gu neturi kokio darbo, tai vaik- ■ nima, paklausė, ka tai reiszkia.

būdavo nuliudusi. Pfk manes, pabuezioja ir -sako: iszpasa'kajo jai visa, ika buvo 
gal' girdėjos isz Mikuczio irii Buk linksmus, Mikuti, nuo-

Ta juoda vakara su aszarom 
Sziadien szirdyj neszioju. 
Ir varda ta, ta mylima, 
Kasdiena pakartoju.
Gana džnai, kaip mylima, 
Žiuriu asz in ta szali, 
Kur tu likai suvargusi, 
Vargt juodaji vargeli.
Sugrysziu asz, dar sugrysziu, 
Kažkas isz tolo mane szaukta, 
Tai motina, ta mylima, 
Žila prie vartų laukia.

M0K8LAINEJE.

Tyczerka kalba vaikams iss 
kur atsirado akmens ant lauku,

tau reikia popierio, o gal tau szirdžiai prižadėjo pasitaisyti, ant galo užklauso vieno vaiko, 
mielo sūnelio iszaugs ne ko nori pasakyk.

argi isz
M O asz kai Geroji motina labai susi- kokia nauda turi v

MII onis isz ak-
| «• 4 ' ’ i ft

geras žmogus? Jaigu jis nemo- pažvelgiu in tete ir pamatau Jo griaudino ir sziaip erne ramin- menu ant ko jisai atsake: •
ka būti geras motinai, kuri ji akyse aszaras tai ir negaliu su- ti nuliudusi Mikuti: 
tai myli, kaip-gi bus geras ki- silaikyti no verkęs Visuomet . —
tiems žmonėms? jam atsakau: (4

1

< j

— Miss tyczerka, akmenis 
Vaikelis mielas, — tarė yra naudojami deri prispaudi- 

Nieko tete, ne- jam, — tavo gailestis yra tei- mo kopūstu baczkojet • *
» ‘ r < J
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Karvelis su Aukso 
Plunksnom

Jaunikaitis' gulėjo perplesz- 
tas ant kiemo! Bet vienas ark
lys paėmė ta vandeni pavil
ge jame abidvi puses perplesz- 
to kūno, sudėjo kaip reikia, o 
tuojaus sugijo. Paskui inpyle 
in burna tojo vandenio o jau
nikaitis atgijo. Tada arklys ta- j 
re:

riu gulėjo augsztienikas ir ne
galėjo sau duot rodą. Jauni
kaitis volei nueedo nuo arklio 
ir atvortias ji kaip priguli, 
priigelbejo replot in marias fr 
vežis tarė:

— Dėkui tau, geras kup- 
cziszkas sunau! In kur keliau
ji r

/ »

—> Dabar jau jokios rodos 
ne galiu duot. Tris kartus mė
ginome ir tris kartus mudviem 
ne pasisekė. Bet už raudonųjų 
mariu turiu broli, kuris yra 
užkeiktas in arkli. Tasai turi 
daugiau galybes negu asz o ir 
smarkesnis. Jeigu jisai su mud
viem susilietu, tai užmusztu- 
me smaku. Bet sunku bus, sun
ku ji gaut ba, jisai tarnauja 
pas peklinia baidykla vadina
ma Ežababe.

— Mėginkime! — tarė velei 
jaunikaitis, kurio szirdis paė
mė nauja drąsą. — Norint tai 
butu maža viltis, tai neapleisk 
manes, mano mylemas aikleli 
ir prigelbek man ingalet sma
kai

— Noringai ir tame tau pn- 
tamausiu, tarė arklys. Ne už- 
mirszk sau apie tai ka reikia

Apsiimsi tarnauti
Ežabdbei per tris dienas, 
tai praszyk kudžiausia arklį, 
tai yra mano brolis. Pas Eža
bobia turėsi ganyt dvylika 
arkliu. Bukie saugus su tuom 
ka tau duos namieja, tai bebai
mes valgyk, bet to nevalgyk 
ka tau duos, kada iszgysis ark
lius ant pievos. Jeigu tai su
valgytum užmigtum, o tada 
pabėgtu arklei, tada Ežabobe 
tave teip nukorotu jog ding
tum be pagelbos.

Teip jodamas pribuvo in pa- 
kraszti Raudonu mariu, prie 
kuriu kada pi isiartino, parege- tame laike iszlakste in visao 

szallis. Kada pabudo, jau ne
vieno neregejo.

Pradėjo tada verkt:

— Pas Ežabobia 
pusią mariu.

I — Gerai mano vaikiu, — 
I turo vežis padarysiu tau tilta 
per marias, idant tavo arklys 
nereikalautu plaukt ir da galė
tu pailst. Bet pirmiausia isz- 
suk sau viena mano koja isz po 
pilvo ir kada tau nesiseks ge
rai atsiminkie ant manės o asz 
tau busiu pagelboje.

in kita

SAOEB

MOTINOS GARBEJaunikaitis paėmė sau vėžio 
koja ir paslėpė pas save.

Vežis insirabandino in van
deni ir ant pavirszes vandenio 
susilaikė. Tuojaus daugybe vė
žiu pradėjo in virsziu iszkili- 
net ir pasidaro tiltas per kuri 
jaunikaitis leidosi peksztes, o 
gera arkli sugražino namon.

Po ilgam laikui gavosi jau
nikaitis pas Ežabobia. Stovėjo 
jiji priesz savo dvara o po pas- nam moteriszkos lyties žmo- navedžiu misziose 
veikinimui jaunikaiezio sude- gui! Ypacziai gitą Marijos i “Tėvo musu“ .

Gegužes menuo — 
menuo. Marija gi — taip visu 
sutvėrimu užima po Dievo 
pirmąją vieta. Ji — ne tik žmo 
niu, no tik kunigu, bet ir pa
ežiu angelu Karaliene. Koks gi

Marijos siog nuostabu, kad Bažnyczia 

moteiy stos luomą.

I

teikia tiek pagarbos ineinan- 
tioms in
Juk niekados kunigas, einant 
paeziomis Misziu taisyklėmis, 
nepertraukia svarbiausios Ka- 

turi būti garbingas Gegužes'nono dalies (nuo Konsekracijos 
menuo, irk okia garbe kiekvie- ligi Komunijos) — tik 

i“ 
atsigręžia prieMarijos j “Tėvo musu

daryte!
uz

“jau
tu o j po

veikinimui jaunikaiezio sude- gui! Ypacziai
rejo ji ant trijų dienu davė garbe tenka kiekvienai žemisz 'jaunavedžiu ir beveik visa po- 
jam dvylika arkliu ganyt dr 
tarė:

kai motinai. Juk Marija būda-, etiszka gražia ir drauge giliai

Motinos Meile

Nedidelis kambarėlis. Kam
po lova, prie jos stalelis, pa- 
pupuosztas gėlėmis. Sienos pi- 
puosztos szventuju paveiks
lais.

Prie lovos sėdėjo moteris- Ji 
neatrodo sena, bet tamsiuose 
jos plaukuose jaiu žibėjo žilu 
plauku. Tai Juoziene. Ji nese
niai palaidojo savo jauna sunu 
todėl taip greit pražilo.

Juoziene kitiems szirdies ne 
turėjo, visa atidavė savo vien- 
tureziui. Bet jis ja apleido.

Praėjo trys savaites nuo su
naus mirties, bet ji kartais ne
tiki tuo; jai rodos atsidarys du
rys ir ineis jis linksmutis, gra
žutis ir meiliai kalbins savo 
motinėlė. Bet veltui laukia...

Sėdėdama prie tuszczios su
naus lovos, Juoziene paskendo 
prisiminimuose. Ji prisiminė, 
kaip jos mažytis Vincelis žais- 

• davo su kaimo vaikais, tarp

Dabar asz jomis

i  biiį i—ii i ■ ■ i i i imi ■ ■ iii ■ mm iiihW^ii n ....- 

. — Vinceli, tu man akinda
vai gėlės, — susznibždejo. — 

tavo kapa 
papuoszin. •

— Kam mane apleidai, sa
kalėli, kaml.-. — skindama gė
lės skundėsi.

Tas jos skundas lindėsiu 
skambėjo vakaro tyloj.

Atėjo in kapus. Czia amži
na ramybe vieszpatavo.

Užtekėjus menulis apszviete 
visa kalneli, medžius ir sustin-Į 
gusius kryžius, 
szeszėliai slankiojo tarp kapu, 
bet motina nieko nebijojo, 
nieks jos negąsdino. Jos gal
vos viražu ja osze puszys, klo
nyj laksztingala giedojo.

— Sūneli brangusis, —de
javo motina puolusi prie sū
naus kapo. — Ar neiszsiilgai 
motinėlės savo?.. Veltui 
laukiu tavęs!

— Atsikėliau anksti ryteli, 
maeziau saulute tekant, girdė
jau pauksztelius cziulbant, bet 
jie manes nelinksmino — mane 
czia vis traukia. — Atėjo pa- 

sužaliavo,

Paslaptingi I

asz

medžiai

Pasi- 
Ateisi 9

■B——t

I

ma musu žemiszkos motinos prasminga malda nukreipia ta
— Ganykie gerai arklius ir du'kte yra ir paties Dievo ir jaunaja, busimąją motina 

jeigu
> ir jauna ja, busimąją motina 

Žmogaus Motina! Bažnyczia] 
supranta ta motinos kilnumą 
bei garbe. Tikrai reikszmingas 
tas motinos laiminimas! Sztai

Ir iszsiunte ji su arklais ant' prisiartino prie bažnyczios du-
szmota ru motina pirma syki po gim- 

kad neturėtu bado. dymo. Bažnyczios atstovas, ku 
Jaunikaitis tn red amas ant po- nigas, balta nekaltybes bei

ne vieno ne praganyk;
viena praganytum tada gyva 
tave anejeszmo pasmeigiau.

pi evos duodama jam 
duonos,

balta
miet’ics ka kalbėjo jam arklys, džiaugsmo spalva apsirėdęs,
numėtė duona. Sunkus rūpestis 
kuris ji spaude nuo laiko buvo 
iszbadejas ir ant kart teip už
simanė valgyt jog paėmė duo
na ir suvalgė. Vos paskutini 
kąsni nurijo, užmigo o arklel

jo jaunikaitis musia labai dide
le inkluvusia in vortinkli ir ne 
galintia iszsigelbet. Jaunikai
tis nulipo nuo arklio, prisiarti
no prie muses ir tarė:

— Tu biedna musele ne ga
li iszsikivinklot! Palauk asz 
tau prigelbėsiu!

Vortinklis buvo kaip geras 
žuvinis tinklas; jaunikaitis per 
pjovė su peiliu o muse iszsiki- 
vinklojus tarė:

— Dėkui tau geras kup- 
cziskas sunau jog mane iszgel- 
bejai! Isztrauk viena mano ko
ja ir jeigu tau szlektai eisis, at
simink ant manias o asz tau 
teipos-gt pribusiu ant,pagel- 
bo^.

Jaunikaiti© juokėsi savi ja Ir 
pamislino:

— Ka tu musele prigelbesi T 
Bet paėmė koja ir paslėpė pa* 
save.

Ir teip ėjo tolyn. Jaunikai
tis paregėjo vilką, kuris turėjo 
inpleszta uodega ir stora bal
ki, jog negalėjo isztraukt.

Jaunikaitis vėlėj nulipiau 
nuo arklio iszeme vilko uodega 
isz praskilus bilko. Vilkas ta
re in ji:

— Dėkui tau geras kup- 
oziszkas sunau jog mano kan- 
kia sutrumpinai. Paimki viena 
naga isz mano letenos ir jai
gu tau szlektas eisis atsimink 
ant manes o asz tau pribusiu 
in pagelba!

Jaunikaitis pąemo vilko na
ga ir paslėpė ji pas save. Ka
da paskui stojo prie kraszto 
mariu, jaunikaitis patemino 
dideli veži kuris per vilnis bu
vo iszmestas ant kraszto ma

sutlnka motina, tarsi kokia ka
raliene, ragina 23 psalmes žo
džiais su visu pasauliu džiaug
tis, 
“atidaryti, atkelti amžinus 
vartus, kad per juos ineitu gar
bes Karalius,“ 
namoji motina...

Po tokio nepaprasto 
mingamo inžangos, kunigas in-

liepia kunigaikszcziams
. 1 . • v •atkelti

o su Juo laimi-

iszkil-

“ Dieve, kuris savo jėgos ga
lia visa isz nieko esi padaręs... 
kuris taip kilnia paslaptimi 
paszventinai vedusiųjų ryszi, 
kad moterystes sandora pasi
darė paveikslu szventos ,vie- 
nybes tarp Kristaus ir Bažny- 
czios 
ko jungiama su vyru, 
tai instoigtai vienybei 
ttZAKA 4 <4 A 4A1 L AA A AAlUj__________ _

žuvo nei per gimtosios nuode-

kuriu jis buvo gražiausias. Mo 
tina didžiavosi juo. Dažnai jis, 
atsiskyręs nuo vaiku, bėgdavo 
in pieva, priskindavo geliu ir 
neszdavo motinai.

— Vinceli, sakalėli mano, 
— ji glamonėdavo sūneli.

Tai buvo jos laimingiausios 
dienos.

Toliau, viena rudenio diena
io«: Dievo, per kuri moterisz- Vincelis sėdo ant žirgo ir iszjo- 

ir kurs su kitais berneliais; iszjojo 
teiki Sinti tėvynės nuo prieszo. Ilgai 

toki laiminima, kurs vienas ae' ji lydėjo akimis jojanezius.
Prisiminė kiek ji tada naktų

vasaris, 
tik tavęs vis nėra.

— Ateik, sakalėli, palik 
szalta kapa, asz tave suszildy- 
siu prie savo krutinės, 
baigs mano vargas, 
dobilėli?

— Motute mano, — pasi
girdo balsas szventoj kapu ty- 
loj.

Motina sudrėbėjo, pakele 
akis, labiau insiklause-

— Motute, — vėl tas pats 
balsas pravirko, — kam mane 
apleidai ?..

Motina pakratė sziurpulys. 
Nejugi jos Vincelis sudejavo, 
nejaugi jis szaukia? Apsidairė 
aplink. Netoliese, prie naujai 
supilto kapo, klūpojo vaikas. 
Vakar jo motina palaidoji). 
Asztuoniu metu naszlaitis liko

I vienas pasaulyj.
Juoziene vėl pasilenkė prie 

Po dvieju metu vėl suszvi-' sunaus kapo ir pradėjo ji

Ant vardo ciciliku, 
Atsiranda daug nieku, 

Czia apie toki Cicilika pasa
kysiu, 

Ir neužtylesiu.
Jis nevos apszvietos daug 

turėjo, 
Visus apszvicsti, o ir savo 
st ubą apszsviest norėjo, 
Su burdingicTiais susitarė,

Pats in fruntine nuėjo, 
Mat, pasilsėt norėjo, 

Lauke, kada pradės dekt, 
O tada jisai ims rėkt. 

Merginos ant virszaus durnus 
pajuto, 

Laruma padaro ir suszuko, 
Nuo virszaus nubėgo,

In kukne nubėgo, 
Apszviestojaus jeszkojo, 
O tasai frutineja tysojo.
Tai mat apszvietimas, 

Tai mat rakalys, bizūnas, 
Visus Lietuvius apszvietinejo, 
0 savo budos apszviest nega

lėjo 
Jaigu tikri Socialistai apie 

tai dažinotu, 
Tai isztikruju pakartu.

* ♦ ♦
Brooklyne puikiai vyrai bovi- 

jasi,
Tankiai spykyzeja galvas

>

mes baudimą, nei per nuspręs- nemiegojo, kiek aszaru iszliejo
ta tvana, pažvelk maloningai 
in szia savo tarnaite, kuri mo
terystes jungu riszama praszo 
tavo stiprinamosios

kiek mokiesi-..

globom: sugryžo. Ir vėl visur jis buvo 
tebūna jos jungas meiles ir tai- pirmas tėvelius darbe 
kos jungas, teteka Kristuja isz duodavo, jaunimui vadovavo.

to jai laimes saulute. Vincelis puoszti atnesztomis gėlėmis.
Jai naszlaitis nerūpėjo. Ji
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- O asz nelaimingas! kam Įerkia motina! ta paezia sbula, likima ;r seka
szventomis moterimis: tebūna B1- 
meili kaip Rakele, iszmintinga 
kaip Rebeka, ilgaamže ir isz- 
tikima kaip Sara; tegu nedory
bes prieszas niekuomet no 
vieszpatauja jai ir jos veiks
mams 
ta j a ramybe ir dangaus kara
lyste..-“

ne galėjau susilaikyt nuo vai- kul’ia Yra papuosztas, ir eina 
gymo duonos. Gerai sake Eža- kartu su motin priesz Dievo al
bubi, jog pabaigsiu gyvastį ant 
jeszmo.

Savo rūpesti ja atsiminė ant 
muses. Szitai ir muse atbirzge- 
jo ir paklausė:

— Ko teip verki:
Jaunikaitis apsako jei savo 

atsitikima.

I

— Nesirūpink vaikia, asz 
tau prigelbėsiu! tarė muse. Ir 
suszauko daugybe mušiu su 
asztrois gileis. Visos iszsisklai- 
de in visas szales o radę pradė
jo gilt isz visu szaliu, jog velei 
subėgo visi ant vietos pas jau
nikaiti. Tasai linksmai pargi
nė in d vara Ežabobes.

Kada ji boba pamate ir vi
sus arklius suskaite, tarė:

— Gerai arklius ganei; vi
si yra. Paskui paėmus botaga, 
pliekė arklius su dideliu pasiu
timu, o labiausia viena kuda 
arklį, nuo kurio net szmotai 
mesu nupuldinejo, Jauni'kai- 
cziui labai buvo gaila tojo ark
lio, jog daugiausia plegu ap- 
laike.

Ežabobi pankui paėmė mos- 
ties, isztepe arkli ir ant ryto
jaus buvo sveikas. Antra die
na Ežabobe davė kampa duo
nos ir velei liepė arklius isz- 
gyt. Jaunikaitis sutrupino ta- 
jo duona, kaip pribuvo ant ga- 
nizvos, ir įsu 'kojom sumindžio
jo ir su žemems sumaisze.

(TOLIAUS BUS)

toriu sakydamas
“Ineik iir Dievo szventykla, 

pagarbink Marijos Panos Su- 
nu, kurie suteikė tau vaisingu
mą.“

Koks gražus, gilios prasmes 
vaizdas! Sttulas, tas aukszcziau 
sios ant žemes garbe bei kuni- 
giszkos galios ženklas, moti
nos rankoja! Vadinasi ir mo
tina dalyvauja savo ruszies 
kilnioja kunigysteja ji pirmo
ji veda ta siela prie jos Tvėrė
jo, ji yra tarsi tas pirmas kuni
gas, kuris supažindina ta nc- 
mirsztama siela su jos ir viso 

i • T7 • • • v ii pasaulio Kureju, ji žengdama 
su kunigu in Dievo namus, yra 
pasiryžusi ir vaika ten vesti* 
Prie altoriaus gi kunigas pave-1 
da Dievui motina su kūdikiu 
szia malda

“Visagalis amžinasis Dieve, 
kuris palaimintos Marijos Pa
nos gimdymu tikineziuju gim
dytoju skausmus pakeitei in 
džiaugsma pažvelk maloniai in 
szita tavo tarnaite, su linksma 
nuotaika ateinanezia in szita 
Tavo szsventykla, ir suteik, 
kad ji po szio gyvenimo, užta
riant tos paezios palaimintos 
Marijos ir atsižiūrint in Jos 
nuopelnus, užsitarnautu su sa
vo vaikiu pasiekti amžinosios 
laimes džiaugsma. Per Kristų 
Vieszpati musu.”

O kokios gražios apeigos tu 
Misziu, kurios laikomos jau
navedžiams susituokiant! Tie-

uzva.1 džiaugėsi, kad ji 
. I ežia.

nerupejo.
neviena ken-

tenueina in palaimin-

O, kad visos Lietuvos moti
nos suprastu savo didele garbe 
ir butu vertos tos garbes!

GEGUŽIO — 1932 — MAY

1 N Pilipo ir Jokūbo
2 p Antanazijaus
3 u Atradimas Szv. Kryžiaus
4 s Monikos
5 k In Dangų Ženg. Szesztines
6 p Jono Aliiej.
7 s Damiceles panos
8 N Stanislovo vyskupo
9 p Grigalaus

10 u Izidoraus
11 s Mamerto
12 k Nereusko
13 p Zigmanto
14 s Bonifacijaus

15 N Sekmines
16 p Jono Nepo.
17 u Paskaliso
18 s Enriko
19 k Petro Celestino
20 p Bernadino
21 s Dezidoriaus
22 N Szv. Traicos
23 p Dezidoriaus
24 u Joanos naszlos
25 s Magdalenos
26 k Pilipo Nėr. Dievo Kūno
27 p Bedo
28 8 Augustino kank.
29 N Maksimino
30 p Felikso Isz. Kapu Diena
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81 u Petronėlės panos

Bet neilgai motina džiaugė-

I •

Juoziene galvo apie savo au
nu.

Atėjo pavasaris neszdamas 
gyvybe ir džiaugsma. Bet lai
mingąja! motinai atnesze liu- laitis. — Paimk mane pas sa- 
desi ir skausmą, kurs tartum ve...

Motina nerimo. Jai kažkas
Viena diena atsigulė jos sznibždejo eik suramink nasz- 

vienturtis ir daugiau neatsi- laiti- Tacziau ji nėjo. Ji nega- 
kele.

Po trijų dienu nunesze ji in meile, 
aukszta kalneli. Jo mėlynas 
akis užpylė smiltimis.

O dabar priesz ja tik tusz-' moj.
Ilgai dar motina klūpojo

— Motute mano, kur asz 
pasidėsiu? — Dejavo vėl nasz-

skaidosi
Su ynagiais, 

Ir f(u stiklais.
Daugelis mėlynus brylius 

neszioja,
Ar su sulopyta galva dejuoja, 
Juk tai kvailiai — gyvuliai, 
O niekad davadni Lietuviai.

Apie tenaitines bobeles nieko 
nekalbėsiu,

Del savo kūmos atiduosiu, 
Toji nuvažiavus paredka pa* 

darys, 
Grinczias iszvalys,

Ir vyrus užlaikyti pamokins.

*
replėmis draskė jos szirdi.

lejo palikti savo vieninteie

0 naszlaiczio skundas vis *
garsiau skambėjo nakties tylu-

czia lova.
Ir pravirko motina, audėja-' prio sunaus kapo. Ji meldėsi. 

Pagaliau atsikėlė. Genulis ap- 
Suneli mano, kam mane szviete jos pasikeitusi veidą, 

apleidai, kam palikai viena?., jį buvo rami, isz akiu isznyko 
Gal pajusi nors mano begalinis skausmas.

vo

Eisiu...
karsztas aszaras-..

Atsikėlus tyliai
kambario duris. Inejo in virtu- 

' ve. Kampe sėdėjo jos vyras, 
rankomis uždengės veidą. Ir ji 
skausmas prislėgė, ir jis kėnte 
bet kente vyriszkai; neverke, 
nedejavo. Jo skausmas tylus.

Juoziene iszjo isz namu.
ėjo in kaimo kapines.
Saule nusileido. Tacziau Juo

ziene to nemate. Ji nepastebe- 
jo, kad pavasario vakaro tam- 

nep a stebėjo
i

sa apsupo žemo,

Ji prisiartino prie naszlal- 
pravere ozj0<

Ji

Vaikdli, eiksz pas mane, 
asz busiu tavo motina...

Ji priglaudę kūdiki prie sa
vo krutinės.

Vaikas su baime pažiurėjo 
in svetima moteri. Pamatęs jos 
meilu veidu, isw pasitikėjimu 
prisiglaudė prie naujos savu 
motinos. Vienuodos skausmas 
suartino tas dvi sielas.

Kapuose buvo tylu. Nakties

Jaigu kur veseile, 
Tai tankiai buna ir musztyne, 
Vienoja dideleja peczeja Ve

selka buvo, 
Na ir pavakare sukliuvo, 

Tas dėjosi Nedėlioja,
Apie Skrantus peczeja vieno

ja,
Tai (kaip pasigėrė, 

Vienam kaili gerai iszpere,
Ir taip sumusze, ..

Kad vos noužmuszo
Po tam szeszis suėmė, 

In koza patubde, 
O kaip 30 doleriu užmokėjo,

Tada namą parėjo.
Du isz narsunu kitur iszrunijo, 

Ba jiedu badai kalcziausį
buvo,

O jaigu juos pagaus, 
Tai gerai bus.

kad pavasario vakaro tamsa ramybes netrukdo dejavimai
* I M W 1 • •• • tapsupo žemo, nopastebejo už- ! Menulis szviesiau suspindėjo.Ite'kanczio menulio. Ji teinate Laksztingala šuolio dejavimu

pertraukta giesme...
Juoziene eiidama namo meL

tik toli apmirusias kapines.
. Visur vieszpatavo tyla.

Eidama per pieva pamato Hai glaudo szypsanti vaika.
__ ' W « a * B * w •žydinezias pavasario gėlės ir Jos akyse apindojo džiaugsmo 

nudžiugo, pasilenko ir pasi- aszaros, o lupos sznibždejo: del 
tavęs, sūneli...| skynė j u.

Dvi mergicos viena jauniki 
mylėjo.

Bet ne su viena ženytis neno
rėjo,

Buvo tai Nedėlios diena, 
Nugirdė ji tos mergioos ir isz- 

ejo viena, .
Kita kaip pasiliko, 

Kur ten britva užtiko, 
Ir taip biauriai apzdrodijo 
Vos gyvastis jame buvo. 
Policija gana tyrinėjo. 

Bet nieko neiszsznipinejO'

• •
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SAUDE

ŽINIOS VIETINES
—• Nedėliojo pripuola Mo

tinos Diena. Jeigu jusu motinė
le yra gyva pralinksminkite 
ja ja duokite gera žodeli, nes 
gal ateinanti meta gal Dievas 
paszaukti jusu motina in dan- 
giszka karalyste.

— Gegužines pamaldos ant 
garbes Motinos Dievo buna 
laikomos Se rodom is ir Petnv- 
ežiomis.

— Daugiau kaip 75 vaikai 
ir mergaites priėmė pirma ko
munija Szv. Juozapo bažny-

SHENANDOAH, PA
— Kada Juozas Pavickas 

pat a i si nėjo kapus ant kapiniu, 
užtiko artimoje užkaista kūdi
ki kuris buvo invyniotas in se
nus laikraszczius. Praneszc 
apie tai koroneriui kuris daro 
sliectva. Graborius Minkevl- 
czius palaidojo kūdiki tinka
mojo vietoje.

t Panedelio diena apie 2 
valanda po piet mirė Jonas 
Alekneviczius arba McNalus, 
9G6 W. Coal ulyczios po trum
pai ligai. Velionis paliko pa- pasiszalino isz tarnybos ir pa- 

czioja Ketverge, laiko 9 valau- Į Jeva ir penkis vaikus Ir bego. Buvo nusibastęs net In ' 
n devynis anukus. Laidotuves 

atsibus Subatos ryta su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje.

PRASZVILPE 3,000 LITU 
VALDISZKU PINIGU, PA
BĖGO, BET SUGRYŽO IR 

PATS PASIDAVĖ 
POLICIJA.

Sniauliu ap. 3-czios nuova
dos policijos Mesz'kuicziu punk 
to vedėjas vyr. policininkas 
Juozas Kusedkas iszeikvojo 
apio 3,000 litu valdiszku pini
gu ir, neturėdamas isz ko Ju 
gražinti, nesenia/i viena diena

Czia insige-

BATSIUVYS SUPIAUSTE 
ZAKRISTIJONĄ.

Grinktezkte.
ros vietinis batsiuvys, paemu
savo oda apsiūta asztrn peili lt 
keliais smūgiais smarkiai su
žalojo perpjaudamas rankas, 
krutinę ir galva, vietines baž- 
11 y czi os žak r i st i jo na

Minėtas baisiu vi s, policijai 
tardant, ir klausiant (M ko ji 
supjaustė, atsake:
vo užejes upas žmogų papjau
ti.”

i
I
I

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY 0ITY, PA. 
TELEFONAS 285-R 

IflzbHhnmuojn ir Inldoja miriadus 
nnt visokiu kopiniu. Pogrnbua pa- 
ruoRziu pagal naujausia mada už 
pritinama pr<*ke. Paruamdau auto
mobiliu* del laidotuvių, veaeliu ir 
kitiem* pasivažinėjimam*. 
Namini. Telefonu* 1430-R St.Clair

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,368.62

C. L RĖKLAITIS
Mahanojaua I.atikimiauais Graborfa* 

it

Man bu-

Mokame 3-caia procentą ant 
sudCtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 1 .epos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

mMT

Gabiausias Balsamuotojas 11 
GeriauBis Ambuhinco 

patarnavimai asloj Zz/ 
npelinkeje. Bilo Ko- 
liiam laike, diena ar ^4. 
naktį. Visada* turi pll- 
na pasirinkimą meta- 3L
liazku ir kieto medžio H 
Grabu. Laidoja nu- 11
mlrelius pagal naujau- ij
šia mada ir mokslą. Vi
Turiu pagelbininke U
moterems. Prieinamo* 
prekes.

DU OFISAIt
MAHANOY CITY|516 W. Spruce SU 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

‘ Bell Telefonas 538-J
I

G. W. BARLOW, Pra».
I FERGUSON, Vice-Pre*, ir K a*.

da misziu dienoja Inžcngimo 
V. Jėzaus in Daugu. Altoriai 
buvo puikiai papuoszti, kaipo 
ir puiki bromą prie altoriaus 
isz rožių, kuria padirbo vieti
nes seserys. Kun. Czesna pasa
kė in vaikuczius puiku pamo
kinanti pamokslą. Abudu ko 
rai pagiedojo puikus 
ir miszos. Daugelis žmonių ra
dosi ant pa m aki u.

— Isz prižasties tuszczios 
kasos mieste, nėra užtektinai 
pinigu ant czystimo ulycziu, 
miestas meldžia kad visi žmo
nis nuszluotu Ulyczia priesz sa
vo narna o miesto t rokas su
rinks szaszlavus. Ketvergo ry
ta pradės rinlkti szaszlavus 
West daliję.

— Pavieto kamisorei Brown
miller ir Adomsonas, padidino 
szimet taksas, kone ant de- 
szimto procento daugiau. Tai 
tau dalaikytas prižadėjimas 
politikierių priesz rinkimus 
kad taksai bus sumažinti. Nėr 
ko stebėtis, juk politikieriai 
prižada aukso kalnus priesz 

o po rinkimu patys 
tuos kalnus pasiyma.

Ponas Antanas J. Buk- 
leris isz. New Yorko, lankosi 
per kėlės dienas pas savo pa
žystamus szioje aplinkinėje 
kaipo pas poną Tamaliuna M t.

Prie tos progos 
lanke “Saules”
Bukleris yra vienas isz musn 
senu skaitytoju, 
skaitvti “Saule 
iszleidimo, per 42 metus.

— Musu pavietas Schuyl
kill taip yra susibankrutines 
kad darbininkams negali už
mokėti algų o
taksas neineis in kasa lyg Au
gusto menesiui. Pavietas jau, 
paskolino 
banku.

rinkimus,

Carmd.

giesmes

ai
red Vs ta. Pon a a

»f

pradedamas 
nuo pradžios

pinigai u z

anūkas. Marijampole, kur nusipirko cl- į 

vilini kostiumą ir nusimetė 
valdliszka, bet matydamas, tur |

kelis kartus I nuo.

Poni Bekerevicziene, se
na musu gyventoja, kuri dabar 
gyvena Bayonne, N. J., lanko
si pas savo dukteres ponias Vl- 
Kzinskiene ir Maciene.

I

Poni Zablackiene serga 
ant skaudanezios kojos jau ke
linta diena ir priversta gulėti 
lovoje, o priek tam yra labai 
susijudinus mirezia savo myle- 
mos anulteles .Ievos K i žiu tęs.

U York, Pa. — Mrs. Agnes 
Murr, 30 metu užsmaugė savu 
3 metu ir 18 mensiu vaikus su 
szilkinioms paneziakoms o pa
ti pasikorė skiepe ant drato. 
Vyras j a ja surado ir atgaivi
no.
r------ -------------
Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

Oficiale Lietuviu Kataliku Ekskursija

In Eucharistini Kongresą
IR LIETUVA

KUNIGU SĄJUNGOS VADOVAUJAMA
Iszplauks isz New Yorko 9 Birželio 

Isz Bostono 10 Birželio

I

Skaitykite “Saule”
; Dr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviezkas
Dentistas Mahanojuje 

tv'Ant 2-tro Floro, Kllne Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

-- -- ---- ;---- --------į--------ssžd
but, kad bausmes neiszveng.i, 

yžo m 
Sziaulius ir pats pasidavė po
licijai, kuri ji uždaro, iki 'tote
mo, in sunk, darbu kalėjimą.

ISZ WILKES-BARRE sziom!s (lienomis auę>-yž
IR APLINKINES

— Nuo<<szios Subatos visi! 
bankai sziojo aplinkinėje bus 
uždaryti Subatos vakara. Kada 
buvo daugiau biznio, bankai 
del žmonių visados turėjo ban
kas atidarytas Subatomis, va
karais, bet nuo kada darbai ir 
biznoi sumažėjo, nemato rei
kalo juo-s daugiau ntidarinot 
Subatomis.

— Deluko Balcziutc su pa- 
gelba savo tėvo užvedo skunda 
prieszais sztorninka Juozą 
Ciesla isz Plymoutho reikalau
dami $25,000 atlyginimo. Kai
mynu vaikais perszovc mergai
te, sakydamas kad karabinais 
buvo tuszczias, bet vaikas bu
vo pirkias kulkas nuo Cieslo 
kas yra uždrausta per tiesas.

sztorninka

MOTINA NUŽUDĖ 9 SAVO 
KŪDIKIUS.

Bal. 11 d. — Jaununiu km.,
I

Meszkucziu valscz., Liudvika 
Kulikyto pagimdo kūdiki, vė
liau ji užtroszkiino. Kaip žmo
nes pasakoja, L. Kulikyto yra 
nužudžiusi su sziuo 9 kūdikius. 
Žudžiusi invairiomis priemo
nėmis, kaip tai: bulve užkim- 
szdavo burna, delnu užtrosz- 
kindavo arba nusmaugdavo ir 
pansziai. Ai* ji bus už tai bau
džiama — sunku pasakyti, nes 
ji esanti pschiniai nesveika.

Apio szTi invyki szneka visas 
valsczius. Ir nestebėtina, nes 
toks elgesys daugiau, kaip žve- 
riszkais.

JL VJ JLF11

Nauju Motoriniu Laivu SATURNIA
Ekskursijoje dalyvaus Vyskupai, Pralotai ir Kataliku 
Szviesuomene. Szv. Tėvo leidimu, laive bus užlaikomas 
Szv. Sakramentas. Atgal isz Klaipėdos szi ekskursantai 
grisz Skandinavu-Amerikos Linija, per Kopenhaga.

VISA KELIONE IN EUCHARISTINI KONGRESĄ IR 
ATGAL ISZ LIETUVOS IN NEW YORKA

Turistine Klase, Tiktai $240.00
Reikale Ekskursijos kreipkites in vietos Lietuvi agentu ar

Scandinavian-American Line
27 WHITEHALL ST. NEW YORK, N. Y.

I
I

i
I
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W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

✓ p

*

m* m*

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

j. Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskirtu tin- 
karnų* akinius.

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.
14 Ogden St. Girardville, Pa.

Telefonas 371-R

Žmonis kurie laike pinigus banke 1929 mete ant 3-czio 
procente, buvo iszmintingesni negu tie kurie pirko 7% 
szerus ar bondsus. * 
daugiaus pinigo negu kiti investmentai.
ru ir bondsu nuėjo blogyn. * 
riausias investmentas sziadien. Teip sako

Pinigai padėti ant 3% tanke atnesze 
* Daugybe sze- 

Pinigai banke yra juso ge-

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

New York. — Apie 40,000 
statytoju namu iszejo ant 
straiko isz priežasties nesupra
timo apie mokesti. Visi amat- 
ninkai sutiko ant $11.20, bet 
koiitraktorei pasiūlė tiktai lt) 
doleriu ant dienos.

ANT RANDOS

Atsiszaukite ant 
A. Laukaitis, 817 E.

Nauja st ubą.
adreso:
Centro St., Mahanoy City, Pa.

PIGIOS EKSKURCIJOS

RETAS PAUKSZTELIS.
• * A

Kerpiszkiai (Papilio valscz.) 
Czia neseniai buvo «ugauta.-> 
indomus pauksztelis, — beveik 
žvirblio didumo peledyte. Visi 
gėrėjosi indomiu ir visai nema
tytu pauksztcliu. Vietos giri
ninkas aiszkino ta paukszteh 
esant nenormalia, iszsigimusia 
pelėda. Tokiu gana dažnai ga
lima surikti. Paskui peledytei 
žuvus (katinas ja suede), isz 
geriau paukszczius pažystan- 
cziu žmonių teko sužinoti, kad 
tai buvusi ne iszsigimusi, bet 
visai normali žvlirblyno pelėda. 
Szi pelėdų ruszis musu kraszte 
esanti labai reta.

Pigios ' 
Prekes rXeading

Greiti
F* T rein ai

IN PHILADELPHIA $2.25
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

NEDELIOJ 8 MOJAUS
Naudokitės isz szitu pigiu ekskur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar pažinstamus arba praleisti 
diena dideliam mieste.

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz (Eastern Standard time) vai. 
Shenandoah ........................ 6:20
Mahanoy City 
Tamaqua ....
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
3:35, 6:00 ir 11 valanda vakare. 
Trelnas grįžtant 11 valanda nesu
stos Shenandoah.

. 1:43 ir 6:51
. 2:15 ir 7:15

f

Jumis patiks szi ekskurcija 
1N

Washingtona, D. C.
$3.00 in ten ir atgal

Vaikams nuo 5 iki 12 motu $1.50

NEDELIOJ 15 MOJAUS
Groitaa specialia treinas

Isz Ryte
Shenandoah ........................ 3:25
Mahanoy City ...................... 4:05
Tamaqua ............................ 4:37

ANT READING O 
GELEŽINKELIO

BEDARBIU PADĖTIS 
NEGEREJA-

Marijampole. — Nors kai- 
kurie Marijampolės organai 
paskelbė, kad bedarbiu padėtis 
gėrėja, bet, esą, bedarbiai jau 
pradeda gauti darbu prie ak
menų skaldymo ir kitur, bet tai 
ne taip yra. Oficialiai buvo su
registruota 300 bedarbiu, bet į 

; ju yra iki 500 szeimynu, tik jie 
»

neorganizuoti. Vieni siunczia 
savo vaikus kaiman pas gimi
nes prasima i tyri, duonos, o kiti 
vargsta skursta; amatninkai 
bedarbiai ne nesi.registruoja 
bedarbiu saraszan 
darbo norą.

I
I

r nes Jiems

VILNIAUS KRASZTE 
BADAS. 

lf ■ * *

Vilnius. — “Dziennik Vilen- . 'Il 
ski” pranesza, kad beveik vi
soj Szvenczioniu apskr. viesz- 
patauja didelis badas. Szim- 
tai kaimiecziu szeimu neturi 
ne duonos kąsnelio* Jaucziama 
didele miltu ir bulvht stoka. 
Ūkiu organizacijos eme rinkti 
produktu neturtingiausioms 
szeimoms.

SKAITYKITE “SAULE”

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

C

klausia cigare tų verslas!

Luckies tą procesą įvedė.

m '.j

Lucky Strike drįso šį klausimą 
iškelti - nes jie šį dalyką išrišo! Tas 
duoda jums apsaugą, kurios jūs

“Penkiosdešimts milijonų rūkytojų 
negali klysti!” Todėl, jei jūs žino
dami ar nežinodami užsitraukiate 
dūmą - visų pirma apsaugokite savo 
jautrias gleives!

■ Dėl to labai svarbu būti tikru, jog 
cigaretes, kurį rūkote, yra grynas ir 
švarus — būti tikru neįkvėpti tūlų 
nešvarumų.

M
“užsitraukti”.

" A

%

pageidaujate . • . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi visuose net 
puikiausio, lengviausio tabako lap
uose, pašalinami Luckies valymo 
procesu!
Tik Luckies jį ir turi!

ETŲ metais cigaretų skelbi
muose ypatingai vengta žodžio 

Kodėl? Gerumėlis 
žino! Juk kiekvienas, žinodamas ar 
nežinodamas, užsitraukia! Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu 
laiku įkvepia dūmų dalį, kuriuos jis 
ištraukia iš cigarcto.

L • ' *' C \ •

v.V

It’s toasted'
Gerklei Aptao^a 

prlti knlH|lmii» • p riti komlj

t

i n

Copr
the Aiwtoun
Tobacco Co,

*• J'-’“' &

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—40 modernilką minnčhf^n fimnlio 

geriausiai! lokiu orkestrais ir Lucky Strike iiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 
' ir Šeštadienio vakarą, per V.8.C. Radio tinklą.




