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Isz Amerikos
BROLIUKAS IR SESUTE 
NUSZAUTI ANT SMERT.
Pittsburgh, Pa. — Robertas 

ir Betty Ague likos surasti 
perszauti ant smert savo name 
užmiestyje Sewickly. Vaikas, 
13 metu ir jo 11 metu sesute 
likos surasti negyvi per ju tę
va. Po apžiūrėjimui lavonu 
per palicija, atėjo prie tosios 
nuomones kad vaikas gal isz 
netycziu užmusze sesute po 
tam isz baimes atėmė sau gy
vastį. Tėvo revolveris, kuri 
vaikas buvo panaudojai, rado
si szalia jo. Vaikai tame laike 
radosi namie vieni.

PALICIJA SURADO KETU
RIS ŽMONIS SUDEGUSIAM 

AUTOMOBILIUJE.
Smiths Grove, Ky. — Vais

tine palicija užtiko ant plento 
sudegusi automobiliu kuriame 
radosi keturi suanglijusi lavo
nai1. Sudegusieji yra: A. Colo- 
vos, kuris laike viesznami, jo 
pati ir dvi dukteres Darata, 10 
metu ir Mare, 1G metu, kurios 
taja diena buvo sugryžia isz 
Chicagos kur mokinosi muzi
kes ir tėvas jas veže nuo gelež- 
kelio stoties namo kada nelai
me atsitiko ant kelio, bet ko
kiu budu tai da ueisztyrineta. 

______
PARVAŽIAVĘS NUO DAR

BO GAUDAVO MUSZT 
NUO PACZIULES.

Pine Hill, N.'J. — Kada Wil- 
liamas E. Hedley parvažiuoda
vo namo, in tris dienas, isz 
darbo, nes dirbo ant geležinke
lio ir negalėdavo sugryžti na
mo greicziau, tai vis būdavo 
pasveikintas per savo pacziu- 
le su kumszcziomis ir visokiais 
innagiais o prie tojo pasveiki
nimo prigialbedavo jai jos dvi 
dukreles. Motere jam vis už- 
metinedavo kad jis draugauja 
su svetimoms moteremis kas 
buvo neteisybe nes pacziule 
buvo jam labai užvydi. Apsive
dė jis su naszle ir nuo kada 
jis su ja apsipacziavo — in du 
metus — tai neteko 18 svaru. 
Sudžia davė jam persiskyrimą.

KARVE SUKRAMTĖ
FARMERIO PINIGUS.

Wellington, Kans. — Far- 
meris Ben Walcher, dirbdamas 
ant lauko, turėjo pailga masz- 
nele su pinigais užpakaliniam 
kiszeniuje kad sztai karve, pri
ėjus prie jo, isztrauke maszna 
isz kiszeniaus ir sukramto vi
sa su pinigais. Farmeriui pasi
sekė iszgilalbet szmotelius su
kramtytu bumaszku kurias 
nusiuntė in Washingtona ir 
jam apmainė ant nauju.

TVANAS PADARE BLEDES
ANT 5,000,000 DOLERIU.
Zanesville, Ohio. — Pagal 

valdžios apskaityma tai tvanas 
praeita sanvaite padare bledes 
Ohajuje ant penkiul milijonu 
doleriu. Muskingum upe buvo 
iszkilus daugiau kaip aut 33 
pėdu užliedamia visa aplinkine. 
Keli žmones žuvo ir likos su
žeisti. Apie szimtas szeimynu 
buvo priverstos apleisti savo 
namus. __ -

SULAIKYS
PASZIALPA

3,000,000 Žmonių Aplaikys 
Darbus Nuo 1 Lapkriczio.

NUO TOS DIENOS DAUGIAU 
NE BUS MOKAMA 

PASZIALPA.

Washington, D. C. — Darbo 
administratorius i apreiszke 
buk nuo 1-mos dienos Novem- 
berio sustos visa paszialpa del 
bedarbiu nes nuo tojo laiko 
valdžia ketina parūpint dar
bus del pusketvirto milijono 
žmonių nes ant to tikslo val
džia paskyrė daugiau kaip ke
turis bilijonus doleriu.

Bedarbiai asztuoniose vals
tijose pradės aplaikinet pedes 
vietoje paszialpos o lyg ;No- 
vemberio menesio ketina būti 
daugiau darbu iszdalinta mies
tuose. Jau visos valstijos pri
siuntė savo užmanymus iszski- 
riant keturiolika, kuriose val- 
diszki darbai tame laike prasi
dės. Kada tik valstijos pradės 
valdiszkus darbus, nuo tada 
valdžia sulaikys iszmokejima 
paszialpos del bedarbiu ir ne- 
aplaikys ne cento nes kas uores 
tai dirbs o kas nenorės dirbti 
tai -bus alkanas.

Prezidentas paskyrė apie du 
bilijonus doleriu ant visokiu 
užmanymu pradėti visokius 
darbus visose.dalyse Suvieny
tųjų Valstijų.

Turėkime vilti kad . priesz 
užejima žiemos milijonai žmo
nių turės darbus ir nereikes 
isztiesti delnus kad valdžia su
simylėtu ant bedarbiu kaipo 
ant ubagu.

NEGALĖDAMA ISZMAITYT 
VAIKUS, NUTRUCINO VI

SUS IR PATI SAVE.
Kressville, N. Y. — Užsilai

kydama nuo kokio tai laiko 
skalbdama kitiems kad iszsi- 
maitint save ir savo.vaikus, bet 
jausdamasi jau per silpna to- 
liaus uždarbiauti, Mrs. Orvel 
Se'briss nutarė užbaigti visus 
savo vargus. Už paskutinius 
kelis centus, kokius turėjo, nu
pirko truciznos, sumaisze su 
valgiu ir su vaikais suvalgė. 
Viena isz kaiiminku, atėjus ta 
diena su skalbimu, užtiko vi
sus gulinczius ant grindų ir 
pranesze apie tai palicijai kuri 
nuveže visus in ligonbute kur 
du isz vaiku mire in kėlės va
landas o motina randasi ant 
mirtino patalo.

NORS BEDARBE BET AU
TOMOBILIU SKAITLIS PA

DIDĖJO PENNSYL- 
VANIJOJE.

Harrisburg, Pa. — Automo
biliu departamentas garsina 
buk szimet daugiau padidėjo 
automobiliu Pennsylvanijoj ne 
kaip praeita meta nes yra net 
54,122. Laike Julajaus iszimta 
nauju laisnu ant 1,710,538 vi
sokiu automobiliu. Viso at
laikyta nuo laisnu szimet 23,- 
$425,969.80. — Matyt kad žmo
nes turi pinigu kad laike be
darbes szimet pirkta daugiau 
Automobiliu nei kaip praeita 
meta. . ___

TĖVAS KETURIU
KUNIGU MIRĖ

VISI APLAIKE MISZIAS.

Newark, N. J. — Keturi sū
nūs, kuriuos iszleido in moks
lus ant kunigu, laike Miszias 
už mirusi savo tęva, Mikola II. 
Smith, kuris mirė praeita san
vaite. Pamaldos buvo laikomos 
Szv. Antano bažnyczioje, visi 
keturi sūnūs laike Miszias. Ke
turi sūnūs yra Dominikonai ir 
radosi prie mirsztanczio tėvo 
lovos.

PRISIPAŽINO KAD UŽKA
SĖ GYVA UOSZVI 
PRAEITA META.

Hirdle Mills, N. C. — Anato
li Collumatto, kurio kaulus su
rado tomis dienomis skiepe jo 
name, likos užkastas gyvas pa
savo žentą Giokima Pedico, 19- 
34 mete. Uoszvis turėjo koki 
tai gincza su žentu ir tasai kil 
to jam su szmotu geležies in 
galva ir uoszvis sukrito ant 
grindų. Žentas, manydamas 
kad užmusrae uoszvi, nuvilko ji 
in skiepą, iszkase duobe ir jau 
ketino ji užkasti kad sztai 
uoszvis atsipeikėjo ir pradėjo 
karsztai melsti kad ji paliktu 
gyva bet tasai bijodamas kad 
ji uoszvis iszduos, be jokios 
mielaszirdystes įnmete ji in 
duoba ir iižkase .gyva. Pedico 
motere, bijodama praneszti 
apie tai palicijai, kad ir jai ne
padarytu mirties, tylėjo lyg tai 
dienai kada jos vyras likos už
darytas kalėjime už koki tai 
prasižengimą, ant dvieju metu, 
tada motere nuvažiavo pas 
prokuratorių apsakydama ka 
jos vyras padare su jos tėvu. 
Palicija nuvažiavo in narna ir 
ant tikrųjų rado jau supuvusi 
lavona Collumetto. Kada Pe
dico laikas pasibaigs kalėjimo, 
bus isz naujo teistas už nužu
dymą uoszvio.

“VARGINGAS” KAREIVIS 
MIRĖ PALIKDAMAS

10,000 DOLERIU.
Denver, Colo. — Miesto val

džia turi savo rankose deszimt 
tukstaneziu doleriu kuriuos 
surado krepszyje mirusio Wil- 
1/iamo J. Kehough, kuris kita
dos gyveno Brooklyn, N. Y. 
Isz pradžių buvo manyta kad 
Keough, kuris radosi Ameri- 
koniszkoje kariuomenėj, Fran- 
cijoj, laike Svietines Kares, 
buvo labai vargingas žmogus 
bet po jo mireziai pasirodė kad 
buvo gana turtingu žmogum.

SUDEGINO SZIENIKA KU
RIAME RADOSI 17,000 

DOLERIU.
Algood, Tenn. — Kada Oral 

Bilbrew radosi darbe, jo pati 
sumanė prikimszti szįenika su 
szviežiais sziaudais. Iszarde 
szienika ir sziaudus ir sumėtė 
ant ugnies. Kada vyras sugry- 
žo isz darbo, dažinojo nuo jo 
ka padare nes szienike radosi 
visais ju turtas suslidedantis isz 
pinigu ir visokiu bondu ant 17 
tukstaneziu doleriu. Vyras su 
motere vos nepapaiko netek
dami turto kuri czedino per 
visa savo gyvenimą.

LIETUVISZKAS
NARSUNAS UBAGU

PRIEGLAUDOJE 
■ 4------- i

Kovojo Svietineje Karėje, Ap
dovanotas Keliais Medaliais 

Už Narsumą.

ANT GALO GAVOSI IN 
UBAGU PRIEGLAUDA.

Shenandoah, Pa. — Aleksan
dras Szandeiis, czionaitinis gy
ventojas, kūjis dalyvavo iSvie- 
tineje Karėjo ir likos apdova
notas medaliais per Francija ir 
Amerika už narsu atsižymeji- 
ma laike kares, susilaukė to, 
kad už visa; savo pasiszventi- 
ma del naujos tėvynės, likos 
nušaunate® intubagu prieglau
da in Schuylkill Almshouse in 
Schuylkill Haven, Pa.

Szandeiis turėjo viena isz 
puikiausiu kariszku rekordu. 
Buvo jis alkanas, be darbo ir 
prieglaudos . todėl vienatinis 
iszejimas isz vargo buvo pa- 
vietava ubagu prieglauda.

Septyniolika metu adgal 
Szandeiis žymiai atsižymėjo 
ant kariszko lauko Francijoj. 
Prigulėjo jis prie kompanijos 
E, 60-to pulko pokštininku. 
Diena 15-ta Oktoberio, 1918 
mete, jisaiipaeme in nelaisve 
asztuonis Vokieczius pats vie
nas su penkiais maszininiais 
'IfjftTrtrh^i^'^VarydamasvištSs 
in Amerikoniszka abaza. Pats
ai generolas Pershingas prise
gė medali garbes ant Szandclio 
krutinės. Generolas Petain pri
segė jam kryžių Croix\ de 
Guerre. Lietuvys buvo užgana- 
dintas isz savo garbes o jo tau- 
tiecziai taipgi gėrėjosi isz jo 
atsižymejimo.

Bet žmogus negali valgyti 
medalius ir garbe. Ant galo ap- 
laike nužeminanezia garbe už 
savo visa garbinga atsižymeji- 
ma, būdamas nusiunstas in 
ubagu prieglauda.

Daglirdo apie jo nelaime 103- 
czias pulkas kariszku inžinie
rių isz Pottsvillels ir dabar rū
pinasi Szandeliui surasti dar
bą kokioj nors kasykloje nes 
yra anglekasis isz amato, kad 
galėtu užsidirbti ant szmote- 
lio duonos.

Kur musu tautiecziai kad 
davė taip žemai nupulti vie
nam isz musu narsiu vyruku. 
Kodėl kariszkas legionas juom 
nesirūpino? Kodėl valdžia jam 
nemokėjo pensijos kaip kitiem 
kareiviams? Bet kitiems,'ku
rie gal pensijos nereikalavo o 
ja aplaikyd’avo. ISziadien de
mokratai dalina “pajus” savo 
tautiecziams o apie foreigne- 
rius visai nesirūpina.

Ar-gi tai teisingyst’a? Atsi
minkite apie tai ateityje!

RADO DIDELE BULVE
Amarillo, Tex. — Farmeris 

William Grier atvežė ant jo- 
marko nepaprasto didumo bul
ve kuria rado ant savo farmos. 
Bulve svėrė 22 svarus, buvo 37 
coliu aplinkui ir sveire beveik 
tiek, kiek puse buszelio pa
prastu bulviu. Farmeris aplai- 
ke už ja 25 dolerius nuo tūlo 
sztorninko kuris patalpino 
Imlve in langa ant parodos.

APLAIKINEJO PASZIAL
PA; LAIMĖJO $1,997.60 
ANT ARKLIU LENKTYNIŲ.

Chicago. — Mažo ūgio senu
kas, atejas prie Lincoln Park 
lenktynių ofiso langelio pada
vė bilietą ir melde kad jam 
iszmoketu $l,997.G0 kuriuos 
jis laimėjo ant arkliu lenkty
nių. Kada apie tai dagirdo ki
ti žmones, tuojaus ji apsiaubė 
klausdami kaip jo pravarde ir 
kur jis gyvena bet senukas tik 
tiek atsake: “Asz jums nieko 
negaliu sakyti apie save nes 
asz aplaikineju paszialpa nuo 
pavieto ir jeigu dažinotu apie 
mano gilinki tai man sulaikytu 
paszialpa o asz to nenoriu.”

Ar-gi ne godus žmogelis kad 
isz savo giliuko nebuvo užga- 
nadintas ir da reikalavo pa
szialpos?

LINKSMAS KUNIGUŽIS 
DALINO BUMASZKAS.

San Diego, Calif. — Lansing 
C. Sebring, pastorelis babtistu 
bažnyczios, Bollingbrook, Ore., 
atvažiavęs ezionais in sveczius 
taip sau pavėlino už daug “ra
mybes” jog pradėjo dalyti do
lerines bumaszkas del tarnu. 
Gandas apie tai pasklydo tarp 
žmonių ant ulyczios kad. kote
lyje randasi kokis tai “miela- 
szirdingas aniuolas” kuris vi
siems dalina pinigus. Kada 
iszejo isz kotelio, apspito ji 
gauja vaiku ir žmonių bet 
“aniuolai .sargai” ji pasiėmė 
po savo globa ir nuvežę in 
“ezyseziu” ant pakutos pakol 
iszsiblaive. Neturėdami priesz 
ji jokio užmetinejimo, paleido 
ant rytojaus ant liuosybes.

DU VYRUKAI NUSZOVE 
MOTORISTĄ KAD ATIMT 
NUO JO AUTOMOBILIU IR 

PASILIKT BANDITAIS.
New York. — Palicija aresz- 

tiavojo du jaunus vyrukus, Pet
ra Mohicick, 20 metu ir jo 
dranga Howard Eichker, 21 
metu, už nužudinima Raymond 
Pierce, 23 metu, artimoje 
Peekskill, N. Y. Kada ant pa- 
licijos ju užklausta del ko už
musze žmogų tai Petras atsa
ke: “Mos norėjome nuo jo at
imti automobiliu kad galėtu
mėm važiuoti in Chicaga ir 
Pittsburgha būtie banditais ir 
sulaikineti keleivius ant kelio 
'tiksle apipleszimo bet kada 
žmogus gervaliai nenorėjo ati
duoti mums automobiliu, nu- 
szovem ji.”

SENUKAS TURĖJO DVI 
PACZIAS.

Muskegon, Mich. — John A. 
Jo'hnson, kurią jau susilaukė 
72 metu ir yra dieduku, likos 
aresztavptias per palicija už 
daug-patysta. Jo pati Wil
helmina, su kuria pergyve
no 45 metus, užmetineja savo 
vyrui buk praeita vasara jis 
iszvažiavo in South Bend, Ind., 
ir ten apsipacziavo su 55 metu 
amžiaus Dora Van Dyke, tur
tinga senmerge. Senukas tan
kiai važiuodavo atlankyt savo 
antra paezia. Motere ji nužiu- 
rinejo, pasamdė palicijanta 
kad sektu ji ir ant galo viskas 
iszsidave.

LOSZDAMI “STRIP POKE
RI” PASILIKO NUOGI 

KAIP PYPLIAI.
New York. — Tūlam name 

ant 34-tos uly., susirinko keli 
vyrai su savo “draugėms” 
praleiisti linksmai vakarėli 
loszdami kazyrems. Kas tokis 
sumanė kad losztu “strip po
keri” kuris yra losziamas se- 
kaneziu budu: Loszejas ar lo- 
szeja, pralaimėjus, turi nusi
imti szmoteli savo drapanų ir 
ant galo daejo prie to kad lo- 
szejaii pasiliko nuogi kaip pyp
liai. Kada vyrai moterių dagir
do kad ju pacziules dalyvavo 
tame “pasilinksminime,” už
vedė skunda priesz loenįninka 
kliu'bo ir viskas iszsidave.

“ISZPASZKUDjlNO” JAU
NIKIO SIUTĄ SU DUO

NINE TESZLA.
Philadelphia, Pa. — Juozas 

Baguszka užvedė teismą priesz 
Franciszka Monievskiene už 
tai kad ji isztepe su duonine 
teszla kada jis parvedė namo 
jos dukrele nuo krutamuju pa
veikslu jau gana vėlybu laiku, 
kas motinai labai nepatiko. 
Vos Juozas peržengė slenksti 
kad sztai motere, turėdama 
rankose užtektinai teszlos, pra
dėjo tepti Juozuką isz visu pu
siu. Juozukas dabar spiresi 
kad jam mylimos motina atly
gintu už “iszpaszkudinima” 
jo drapanų ir pažeihinima kolii 
aplaike per tai. Motina užmo
kėjo jam už “demecziu” bet 
Juozukas neteko savo mylimos 
kuri dabar labai liūdi paskui 
Juozuką.

GRABORIUS TURĖJO NE
MAŽAI ERGELIO SU 

LAVONU.
Alton, III. — Charles Orvel, 

gra'borius, atbėgės pas miesto 
koroneri paszauke: “Susimilk 
ant manės ir duokie rodą ka 
turiu daryt su nebaszninku ku
ri atvežiau isz ligonbutes bet 
mane kaltina gimines kad asz 
nuskutau jam barzda ir nuda
žiau jam plaukus ir dabar ma-‘ 
ne kenszina skundu.”

Koroneris pradėjo tyrinėt 
kad nebaszninkas, kuri gimi
nes paliepė graboriui parvežt, 
neturėjo barzdos ir turėjo juo
dus plaukus. Isztyrineta kad 
ligonbuteje padaryta klaida ir 
ne ta nebaszninka padavė gra
boriui vežti namo ant palaido
jimo. Viskas iszsiilaiszkino už- 
ganadinaneziai ir graborius po 
tam parvežė tikra nebaszninka 
ir ji palaidojo.

PAS BARBERI.

Kostumeris atejas pas bar- 
beri, piktai kalba: Klausyk tu 
apgavike!. .Pardavei man dvi 
bonkutes toniko, ant auginimo 
plauku, bet da daugiau pradė
jo nykt plaukai!

Barberis:— Tai stebėtinas 
daigtas, kad tamistai plaukai 
ne auga, juk asz taji tonika ant 
plauku tau gvarantinau.

Kostumeris:— Kas man isz 
to, kad tu gvarantinai? Jau 
dvi iszgeriau ir daugiau neger
siu, nes nuo tokiu gyduolių, 
žmogus gali pasiust.

TRUMPOSŽINUTES
Springfield, Ohio. — Kėturi 

žmones likos užmuszti per su
sidūrimą elektrikiniu trukiu ir 
daug sužeista ant Cincinnati & 
Lake Erie gelležkelio.

Vera Cruz, Mexico. — Kuo
pa apsiginklavusiu žmonių 
ateja in San Jose Mahiatlan, 
pakorė prezidentą rodininku ir 
jo sekretorių po tam apleido 
miestą. Už ka, tai da nedažino- 
ta.

Mexico City, Meksikas. — 
Penki žmones like's aresztavoti 
už užsikeisejima nužudyti 
Meksikos prezidena Pažaro 
Cardenas bet užsikeisejimas 
nepasiseke ir visi likos užda
ryti kalėjime.

’Mexico City, Meksikas. — 
Kaltalikiszkas kunigas Manuel 
Araiza likos nubaustas kalėji
mu ant 15 dienu už atkalbeji- 
ma Milsziu be pavelinimo val
džios.

Wallingford, Conn. — Trys 
Amerikoniszki legionistai li
kos užmuszti o 16 maž-daugiau 
sužeisti, nelaimėje kada ju di
delis bosas susidūrė su troku. 
Visi gryžo isz konvensijos kuri 
atsibuvo Hartforde.

PASINAUDOJO ISZ 
KRIOKIMO.
— >

Kūma A. — Ar žinai kumu- 
te7 tas krio
kė miegodamas, rodos kad 
duon-kubili gramdo, kad asz 
net miegot negaliu.

Kurna B. — Ar žinai, ir ma
no kriokė bet asz sau daviau 
rodą. Kaip tilk maniszkis pra
deda kriokt tai asz tuojaus pri
taisau jam prie lupu puczia- 
ma armonikuti tada ir kriokia 
ir grajina kad rodos puikiauses 
benas ir asz tada užmiegu. Pa
bandyk ir tu taip padaryt.

VAIKAS ŽINOJO KIEK YRA 
VELNIU.

— Kiek yra velniu? — už
klausė kunigas tūlo mažo vai
ko.

— Asz to tikrai nežinau ku
nigėli be1! turi ju bujti labai 
daug nes mano mama skaito 
juos szimtąis o tėvas net po 
szimtus tukstaneziu.

Pacztorka
Naujo Paczto

Pana Abbie MčClammy li
kos paskirta nauja pacztorka 
naujam mieste New Deal, Mon
tanoje, kuris likos uždėtas ar
timoje prūdo Peck.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Po visa Amerika duodasi 

girdėtis atbalsiai darbininkisz- 
ku nesupratimu ir neužganadi- 
nimu ir kaip iszrodo ar tik ne- 
užilgio užstos atvira darbinin- 
kiszka kova su kapitalu. Jau 
ant to iszrodo. Kapitalistai su 
savo milijonais drąsiai ir atvi
rai pasistato priesz darbinin
kus. Bukime tvirtais kad tas 
viskas ant sauso nenueis. Tei
sybe jog darbininkai yra bai
mėje bet da didesnėje baimėje 
yra kapitalistai kurie sudėjo 
milijonus. Darbininkai tiktai 
sugaiszys laika ir uždarbi bet 
kapitalistai milijonus kuriuos 
tikėjosi ir tikisi sukraut.

' • •
Sziadien ne daug laiko rei

kia žmogui numirti ir nieko 
nekasztuoja mirimas bet tam 
beda ir daug kasztuoja, kuris 
turi užsimiti laidotuvėms kūno 
ir szermenimis o ypatingai 
czionais Amerikoj. Ant kart 
visus — gal per keliolika metu 
su prakaitu ant kaktos — rink
tus pinigus reikia iszleisti in 
keliolika valandų. Bet suvis 
kitaip dedasi mažoje republi- 
koje Szvaicarijoj. Tenais szer- 
menys ir palaidojimas nebasz- 
ninko suvis nieko del giminiu 
nekasztuoja. Visus kasztus, ko
ki tik yra reikalingi prie pa
laidojimo nebaszninko, apmo
ka ten valdžia. Ir tai ne tik už 
vargszus bet ir turtingus ku
rie be jokios bėdos galėtu pa
tys palaidoti kuna ir už tuos 
valdžia moka.

“Darbuokimės!” — szaukia 
•visi.

Yra tai vienas isz iszmintin- 
giausiu žodžiu kokis iszejo isz 
žmogiszku lupu nuo sutvėrimo 
svieto. i

Bet kodėl musu visuomenėje 
žmones “darbszus” ir gero ve
lijanti yra laikomi už... dar
kytojus visuomenes'?

Ant tojo užklausymo galima 
atsakyti žodžiais vieno isz se
niausiu gyventoju Lietuvisz- 
kos visuomenes:

“Lietuvys tevyneje yra ypa- 
ta kuri imtu pirmybia ant viso 
svieto, jeigu pas ji szirdis eitu 
drauge su iszminczia.

“Lietuvys Amerikoj iszmo- 
ka iszminties karezemoje o 
bažnyczioje neiszdirba jam 
szirdies nes kunigai užsiima už 
daug kitokiais reikalais.

‘‘Lietuvys su iszminczia ap
lankyta karezemoje, su mažai 
iszdirbta szirdžia, persieme 
dvasia neisztikimystes ir ne
apykantos.
“Lietuvys priverstas kartais 

darbuotis del labo visuomenes, 
persiims trucizna neapykan
tos, priesz taji kuris dirba sav- 
žiniszkai ir kaip kada slaptin
gai o kur gali tai apmeta pur
vais geriausesĮ ypatas nes... 
už ji yra “mandresni.”

“Lietuvys, nekeneziamas ir 
netikintis, nekenezia garbingu 
užmanymu, teisingu straipsniu 
garsinaneziu teisybe o džiau
gėsi tik isz visokiu skandalu, 
prikiszinejimu o ypatingai me
lagystėms.

“Lietuvys iieturintis užsiti- 
kejimo ir užkrėstas blogais 
latkraszcžiais, pasilieka platin- 
tojum bjaurybių tarp savo tau- 
tiecziu. Jo szeimyna tai pelke 
supuvusiu, pati tankiai pasi
lieka nevalninke o vaikai kan
didatais ant elektrikines kėdės.

“Toki Lietuviai, geistina bu
tu, kad dingtų nuo virszunes 
žemes, nes tokia yra kliūtis

Dažiuretojas
Kolonistu Alaskoie Isz Visu Szaliu

Pulkininkas J. L. Hunt, isz

KOMUNISTAI PA
ĖMĖ BAŽNYCZIA

KAD VARPAIS SUSZAUKTI 
STRAIKIERIUS.

Atėnai, Graikija.,—Du szim- 
tai Komunistu paėmė bažny- 
czia Canea, Kretoje, kad per 
skambinimą varpu galėtu su- 
szaukti straikierius, bet pribu
vus palicija ir kareiviai, isz- 
vaike straikierius ir daugeli 
aresztavojo už sukėlimą mai- 
szaczio.

DREBĖJIMAS ŽEMES UŽ- 
MUSZE 50 ŽMONIŲ.

Bogota, Columbia., — Dau
giau kaip penkesdeszimts žmo
nių žuvo drebejime žemes pra
eita sanvaite, Narino provinci- 
joi. Priežastis drebejimo že
mes buvo atsigaivinimas vul
kano Galeras aplinkinėje Pašto 
Drebėjimai da vis duodasi jau
sti ir žmones yra nuolatinėje 
baimėje kad gali būti da .smar
kesnis drebėjimas todėl visi 
apleido t'aja aplinkine in sau
gesnes vietas.

SEPTYNI ITALIJONAI UŽ- 
MUSZTI EROPLANO 

NELAIMĖJE.
Rimas, Italija.—Septyni Ita

lai, terp kuriu radosi vienas 
ministeris ir žymus keleivis, li
kos užmuszti, nelaimėjo ero- 
plano, kuris nukrito pustyneje 
Egipte. Viso radosi eroplano 
penki pasažieriai ir du varyto
jai. Valdžia nieko nežinojo 
apie nelaime, bet kada lekioto- 
jai neatleke ant paženklinto 
laiko, tai valdžia iszsiunte ki
tus ero,planus jeszkoti dingu
sio eroplano.

mariniu kareiviu yra dažiure- 
toj-um kolonistu kurie iszkelia- 
vo ant apsigyvenimo in Mata- 
nuska, Alaska, kuris rūpinasi 
kolonistais ir prigialbet jiems 
sutverti gaspadorystes.

musu tautos, jie perszkadineja 
visokiems geriems užmany
mams, jie daro visokius nesu
tikimus tarp savo artimu ir už
baigė “darbszavima” iszmin- 
tingesniem savo tautiecziams.

Teisingi žodžiai bet aeziu 
Dievui, mažai randasi tokiu 
kūkaliu kurie užmusza gera 
sėkla tarp visuomenes. Ka tu
rime daryt? — užklaus dauge
lis — kad tam piktam užbėg
ti? “Darbuokimės — darbuo
kimės !! ”

“Moteres vieta yra prie pe- 
cziaus ir vaiku auklėjimo o ne 
visuomeniszkame darbe ne po
litikoje.” — Taip sako visoki 
kapitalizmo ramseziai, tame 
pritaria ir daugybe kunigu.

Tai yra: tu, moter, nesilygi- 
ni žmogui; pilnais žmonimis 
yra tiktai vyrai. Tu tik vyrui 
yra leista ant svieto, taip kaip 
Jeva Adomui, del ramumo... 
Tavo darbas yra namu darbas 
— pecziaus darbas o vyro vi
sur ir visokis darbas gali but. 
Tu, moter, da turi džiaugtis 
kad vyras sunkesne dali darbo 
atlieka pagamindamas žalia 
medžiaga maistui kuris tau 
lengviau buna ant sunaudoji
mo. Tu nežiūrėk ant to kad ne
turi kąsnio duonos atsiginti 
nuo bado bet turi pildyt savo 
privaluma — supranti? Tavo 
vieta prie pecziaus, pagamint 
gerus ir sveikus valgius... 
Prie to tu taipgi turi būti ge
ra, szvari, mandagi motore ir 
iszduoti savo moteriszka pri
valuma. Tu turi būti gera mo
tina ir atsakanti auklėtoja vai
ku kad kapitalizmas turėtu ka 
varginti! ir žudyti.

Bet nebūk tik kapitalizmo 
prieszininke! Tu, moter, nepri
valai eiti in politikiszka kova 
kad pagerinus likimą savo ir 
savo szeimynos. Tu, moter, 
taip-gi tylėk, nusiduok akla ir 
nebyle, kad per kapitalizma tu 
esi silpna motore—gimdytoja.

Tu neragokie už tai ant ka
pitalizmo kad jis su tavo kūdi
kiais, su szeimyna nustume 
gyvent netinkamose, supuvu
siose, vėjo pilnose stubose.

Ar-gi ilgai taip bus? Ar il
gai žmones bus arszesni už lau
kinius žvėris, kad vien del sa
vo gero darys ta, kas bjauru ir 
neverta?

Taigi, moteres eime ir dar
buokimės politikoje, lai mus 
nespaudžia tureziai ir nevar
gina mus visame.

Skaitykite “Saule’L

BANDITAI NUŽUDĖ MOTI
NA IR JOS KETURIS 

VAIKUS.
Dratn'burg, Vok.,— Naktije 

atėjo 'keli banditai in narna 
ukįninko Johanno Guben, kai
melyje Košei, kuriame rado 
mieganezius jo motere ir ketu
ris vaikus, pareikalaudami, 
kad motere atiduotu jiems pin
igus, kokius ta diena jos vyras 
atsivožė isz miesto. Vyras ta 
diena buvo iszvaziaves pas gi
mines su kokiu tai reikalu. Mo
tera iszsikalbinejo, kad pinigu 
namie neturi, tada banditai 
pradėjo muszti motere su 
szmotais geležies, pakol toji 
sukrito ant grindų negyva, 
kaip ir jos keliu menesiu 
kūdikis, kuriam vienas isz ban
ditu perskėlė galvele. Josios 
motina iszbego laukan, jesžko- 
ti pagialbos, ir kada sugryžo, 
rado lavonus ant grindų. Ban
ditus lyg sziai dienai da nesu
imta.

MERGAITE MIEGA VISA 
META PO PERSIGANDI- 
MUI NUŽUDINIME JOS 

MOTINOS.
Los Palmas, Canary Islands. 

— Daktarai negali suprast li
gos keturiolikos metu mergai
tes Karmonos Godoy, kuri mie
ga daugiau kaip meta laiko ir 
negali ja pabudyt isz miego. 
Daktarai ja maitina’ su sriu
boms ir sustiprinanezioms gy
duolėms.

Mergaite baisiai persigando 
kada tėvas užklupo ant moti
nos nudundamais ja peiliu ir 
nuo to laiko inpuole in miega 
isz kurio lyg sziai dienai da ne
pabudo.

KALNAS NUSLIN
KO ANT KAIMELIO

Užmuszdamas 50 Žmonių ir 
Daug Sužeista.

2,000 ŽMONIŲ BE 
PASTOGES.

Manila, Filipinai.—Tukstan- 
cziai tonu žemes ir akmenų su
griuvo nuo artimo kalno mies
telio Balongan, užmuszdama 
daugiau kaip 50 žmonių ir 
2,000 žmonių pasiliko be pasto
ges. Žmonys subėgo in pagial- 
ba, pradėjo atkasinet užgriau
tuosius ir iszgialbejo daugeli 
in laika.

Per tvanus kurie tenais 
vieszpatavo praeita sanvaite ir 
dabartine nelaime, apie trys 
szimtai žmonių žuvo.

Tenaitinei tvanai užliejo 
daug kaimeliu ir tukstaneziai 
žmonių pasiliko be pastogių. 
Žmonys kenezia bada, nes ne
turi jokio maisto.

SURADO DAUG SENOVISZ- 
KU AUKSINIU PINIGU.
Szegedinas, Austrija.,— Ana 

diena, atvažiavo ūkininkas 
Forma jer, in cziona Įtini ban
ka, užklausdamas, kiek banka 
moka už auksa, ir kada jam ap- 
reikszta preke aukso, ūkin
inkas nustebino visus banko 
darbininkus, padedamas ant 
stalo tris maisziukus aukso. 
Buvo tai scnoviszki Francuz- 
iszki pinigai isz Napoleono lai
ku.

Kur tasai ūkininkas rado 
riek pinigu, tai niekam neisz- 
aiszkino. Už tuosius senus pi
nigus banka jam gerai užmo
kėjo, nes tokiu pinigu isz laiko 
Napoleono mažai randasi ma
žėjuose. O gal Surado koki už- 
mirszta skarba ant savo ukes.

DU KUNIGAI IR KETURI 
KITI ŽMONES UŽMUSZTI

ANT GELEŽINKELIO.
Montreal, Kanada. — Du 

svietiszki žmones, du katali- 
kisziki kunigai ir dvi moteres 
likos užmuszti o vienas mirti
nai sužeistas kada automo
bilius likos trenktas per truki 
artimoje Brosseau stoties.

Visi važiavo isz Maine, Suv. 
Valst. Lyg sziai dienai nežine 
kokios ju pravardes ir kur gy
veno.

JAUSLI SZIRDIS KŪDIKIO.

Jonukas buvo geras vaikas. 
Už koki tai prasikaltima mo
tina ji bara ir ant galo pradė
jo gražumu privedžiot:

— Matai Jonuk, kaip busi 
iszdykes tai Dievulis paszauks 
tavo motinėlė pas save.

Jonukas tuoj a'psimalszino, 
apsikabino motinos kakla ir 
glamonėdamas ja sznabžda jai 
in ausi:

— Miela mano motinėlė, jau 
asz busiu visados geras, priža
dėk man jog kaip tave Dievas 
szauks pas save tai tu nuduosi 
kad Jo negirdi.

NĖR KO SZIADIEN 
STEBĖTIS.

— Ar girdėjai Mikai, seno 
Antano pati pagimdė sūneli! 
Tokis senas ir da sunu susilau
kė!

— Brolyti, bile pati jauna tai 
galima sunu susilaukt. Ameri
koje viskas kitaip. Ana paži
nau viena žmogų vardu Sprin- 
gaitis, kuris turi jau 72 metus 
o jo paeziule kas meta ji apdo
vanoja šuneliu!

— Juk pas Dievą viskas ga
lima! — Juk ir tieji duonele 
valgo kurie ne sėja!...(__

Kožnas Privalo 
Iszsimokint 
Kaip Plaukti

Plaukimas yra vienas isz 
geriausiu ir sveikiausiu tonikų 
kunui. Patartina vaikus mo
kinti kaip plaukti pat kūdi
kystėje, sakykime, kuomet jie I 
sulaukia treczius arba ketvir-' 
tus metus ir kuomet syki jie 
iszmoksta plaukti niekad ne- 
pamirszta. Jeigu nemoki 
plaukti tai nors szia vasara 
iszsimokink. Beveik visose vie
tose randasi geru mokytoju 
kurie in trumpa laika tave isz- 
mokins.

Žmogaus kiekvienas musku
las vartojamas plaukiant ir 
daug muskulu, kurie retai var
tojami, szitaip padrutinti. Szi- 
tas miklinimas pagreitina szir
dies veikimą ir verezia žmogų 
giliaus kvėpuoti, taip pakelia 
cirkuliacija, ir vidurini besijun- 
gima su oxygenu.

Jeigu szia Vasara vyksti in 
laukus arba kalnus tai pasi
rink saugia vieta plaukimui. 
Gerai apsipažink su vieta, rask 
kur vanduo gilus ir kur ne taip 
gilus, kur vieta akmenuota ir 
kur minkszta, žiūrėk kad nėra 
pavojingu akmeniu ir apdeng
tu medžio kelmu, jeigu ketini 
nardytis. Paprastai oras ant 
lauko yra tyresnis ir saules 
szviesa stipresne negu vietose 
prie miestu.

Net ir geras plaukikas neturi 
pasilikti vandenyje ilgiaus 
kaip 30 miliutu. Daug geriaus 
tik trumpam laikui pasilikti 
vandenyje ir pasilsėti laikas 
nuo laiko.

Neik in vandeni po sunkiu 
valgiu, lauk nors dviejas va
landas po valgiu ir jeigu pa
vargęs tai ir-gi neik in vande
ni.

'Niekuomet neik in vandeni

LIETUVYS NEBUTU TOKIS 
ISZMINTINGAS.

Vienam miestelyje netoli 
Hazletono, Pennsylvanijoje, 
vaiksztinejo kunigas rinkda
mas aukas ant 'bažnyczios. Už
ėjo pas viena savo parapijona, 
Airiszi, ir tarė:

— Patrikai, paaukauk kiek 
ant bažnyczios.

— Veli, asz isz szirdies duo- 
cziau jegamasteli bet matai 
szeszis vaikus turiu o pedes ga
vau tik penkis dolerius o dau
giau prie duszios neturiu.

— Tai atiduokie ir tuos o 
Dievas tau trigubai atiduos tai 
turėsi viso penkiolika.

— Tai gerai, fader, bet tu 
geriau pasipažysti su Ponu 
Dievu tai paimsi ta penkiolika 
doleriu kuriuos Dievas ketina 
man duoti o tieji penki dole
riai tegul pasilieka pas mane.

APGARSINIMAS DAUG 
ŽENKLINA.

Redaktorius: — Ar tamista 
sakai kad apgarsinimas laik- 
rasztyje nieko neženklina? 
Tuojaus asz tamista pertikrin
siu: Sztai sztorninkas Draskan
tis apgarsino kad reikalauja 
vaikino. Ant rytojaus poni 
Druskaiiene pagimdė dvynu
kus — du sūnelius. Tai matai 
kaip naudingas yra apgarsini
mas! ! .
Į --- * - ■ <1. . . . . .1 .. I --- u, 

jeigu aplink tave nėra žmonių, 
saugumas skaitliuose. Ir neik 
prie vandenio vakare.

Nepersidirbk vandenyje nes 
nuovargis yra neiszpasakytai 
pavojingas.

Juriu besimaudymas ir plau
kimas yra labinus sujudinanti 
negu plaukimas szviežiam 
vandenyje. Tas del druskos 
vandenyje ir vilniu stiprumo.

Jeigu mokini vaika plaukti 
visu pirmiausia leisk pasibo- 
vinti negiliame vandenyje pa
kol jis nežino baimes. Tada pa
mokink kaip vartoti rankas ir 
kojas. Vaika vis laikyk ranko
se pakol pats gali save prižiū
rėti. Niekad nemesk vaika in, 
vandeni, tas ji per daug isz- 
gazdina ir jis ant visados neno
rės plaukti.

Neik in vandeni kuomet in- 
kaites, meszlungis gali užpul
ti.

Ne pėrbrangink savo drūtu
ma, jeigu viena diena nekuri 
toluma kelis kartus perplaukei 
tai netikėk kad tu ta kasdien 
gali daryti.

Neplauk pakol pavargsti nes 
tada plaukimas neturi jokios 
vertes.

Nebandyk plaukti skersai 
ežerą arba upe, arba nežinomo
se vietose, tas gali nelaimingai 
užsibaigti.

Neiszdykaukite mažame lai
ve, tas pavojinga. Iszsimokink 
kaip in ji stolTiflsz'jo’išzlipti 
ir kaip vartoti irklus.

Vandenyje ne erzink drau
gus kurie nemoka plaukt. Ypa
tingai nemeskite jaunesnius in 
vandeni. Net ir ekspertinis 
plaukikas gali prigerti jeigu 
tik neprisilaiko prie sveiko 
proto ir saugumo paprastu tai
syklių. -s-F.L.I.S.

Asz negaliu žinoti, 
Ir gerai szita dalyka apdumoti, 
Buvo tai treczia valanda, ryt- 

meczio laike, 
Bomas in svetima grinezia 

pataikė,
In mieg-kambari inejo, 

Kur vyras su moteria gulėjo, 
Bomelis insirange in lova,
Vos padėjo savo galva, 

Moterėlė pajuto kad lovelėje 
jau trys, 

Ar-gi vyreli, laruma ne
padarys!

Bomelis paszoko ir bėgt 
pradėjo, 

Vyras paskui bego, užmuszt ji 
norėjo.

Bomelis jau per dvi duris 
iszbego,

Bet toliaus bėgti negalėjo, 
Vyras nutvėrė ta 
Naktini valkata, 

Dabar prova atsibus, 
Ir tam valkatų! riesta bus.

* * *
Vyrucziai, jeigu laikraszti

turite,
Tai girtuokliams skaityt ne

duokite,
Ba jeigu turi už ka gert, 

Tai gali ir laikraszti pirkt, 
Szventu laikraszcziu skaityt 

nenori, r 
Ba priesz ateiti baime turi, 
Mat velniu kaip szeszkas 

bijosi, 
Tai už laisva-maniu laikrasz

cziu griebėsi,
Taip, skaito o supranta tiėk, 
Kad tas skaitymas buna ant 

niek, 
Mat, su tuo labai puszinasi,

Ir priesz kitus giresi, 
Kad jis sako: imokytas vyras, 

O tiek iszmano kiek kiaule 
apie pipirus.

Ir Lietuvoje buvo ne kitaip, 
Panasziai ir Amerike taip, 

Nes ir tenais yra tokiu,
Isz mokslu iszguitu, 
Tokis tingi dirjbjti, 

Pleszikus moka girti, 
Komunistais save vadina, 

Užklupineja žmonis ir žadina, 
Del tokiu laikraszcziu ne

reikia, 
O katrie skaito tai tuosius 

peikia.
Ant tokiu pus-galviu, ■ 

Nedavirtu gyvuliu, ■
Nereikia nieko paisyti, 

Tik kaip szuni su koja pa
spirti, 

Nedraugaut su jais,
Jeigu ir in akis pareis, 

Tai abladkai,
Vokiszki “szpicbukai”, 

Tokis svieto neadgaivys, 
Tiktai pabaiga priskubys, 
Tokiu latru kožname turime 

luome, 
In vales Amerikoj turime. 
Del to-gi vyrucziai atsargus 

bukite,
Su tais szpicleis neužsiduokite, 

Savo protą turėkite,
Ir “Saule” skaitykite, 

“Saule” skaito tukstaneziai,
Tai ne juokas vyrucziai, 

Taip, skaito Lietuviai visi, 
Moteres, vyrai, jauni ir seni, 
Visi isz '“Saules” džiaugėsi,
Ir isz kvailiu pilozopu 

juokėsi.
Tai neduokite kitiems savo 

gazietos,
Nei jokios knygoSj 

Jeigu jau eina klaidingu keliu, 
Tegul ir buna verszeliu.

Juk nuo verszio nieko rei
kalaut negali, 

Kaip tiktai isz kulszies mėsos 
dali,

Nes isz galvos, 
Ne yra jokios naudos. *< 

Bus ant sziadien gana, 
Ba man skauda galva.

PRIMINE KUNIGUI.

Tūlas ponas nusiuntė pra- 
baszcziui vežimą dobilu, fur- 
monas iszverte in daržinia ir 
nuėjo pas prabaszcziu kad pa
duoti laiszka nuo pono.

Kunigas perskaitė laiszka o 
dvarokas vis stovi ir kaso pa- 
kauszi.

— Ko da lauki?
— Perpraszau jegamastelio, 

ka asz pasakysiu mano ponui 
kada manes užklaus: “ar davė 
tau kunigas nors kėlės kapei
kas ant alaus?”

Kunigas dasiprato ko žmo
gus laukia ir apdovanojo ji.

VAIKAS TURĖJO TEISYBE.

Sesuo kalba parapijinėje mo
kykloje : — Ar girdėjai, Miku
ti, apie Juozupa kuris buvo 
parduotas in Egiptą? — už
klausė szesziu metu vaiko.

— Girdėjau.
— Ar gerai broliai padare 

kad ji pardavė?
— Negerai nes labai pigiai ji 

pardavė.
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Paveizdingas Apraszymas.

Visados Klausykie 
Savo Vryo

^R norėjo ar neorejo, nes 
visados turėjo savo vale.

Mokėjo pastatyt ant savo. Ant 
josios veido galima buvo pa
žint jog yra drūto pastanaviji- 
mo ir patvalde.

Priesz meta, nuvede ja Fe
liksas pas altorių. Tikėjo ta
da jog iszsipildo jo visi norai 
apie laime. Buvo tai Gegužio 
menesije. Po teisybei biednu 
tėvu mergaite, neatnesze in na
rna vyro nieko, iszskirent savo 
meiles ir gražaus veidelio, nes 
apie tai nesirūpino. Apleido 
po smertei tėvo dideli narna, ir 
kroma, kuri dabar norėjo padi
dint visom pajiegom. O su ko
kiu džiaugsmu stengėsi ta isz- 
pildint! Žinojo jog dirba ne del 
savias tiktai, ir del josios, o 
paskui gal del mažo sutvėrimo 
vigeje.

Teip maustė, o pati mintis 
buvo del jo laime. Nes kas gal 
perspet ateite! Teip karti jog 
sunku jam buvo apie tai tikėt.

Apsigavo ant josios, pirmam 
menesije po apsipaeziavimui, 
viskas ėjo kanogeriausia, nes 
po truputi pasirodė debesio, 
augantis kas kart didesnis, už- 
temdamas laime jaunavedžiu. 
Feliksas netikėjo in ja. Tiktiai 
klausė Teresos ir iszpildinejo 
visus josios norus. Geide nauju 
szlebiu, kožna diena kone pri
imdavo sveczius pas save, ir 
pati eidavo in szveczius vakar
ais. Isz pradžios Feliksas tiko 
ant to visko, nes kada pradėjo 
daugiau iszdavinet, ne kaip 
reikėjo, prasze josios grąžei, 
idant apsimalszintu. Nes vis
kas ant niek. Ant jo praszymo 
tik nusijuokdavo.

— Tie pora skatiku ka asz 
iszduodu tave nesubankrutis.

Reikėjo man pasakyt apie 
)tai isz pradžios, jog rūpiniesi 
apie mažiausia skatiką, ne da
bar man apie tai kalbėt; nes ta
da kitaip man apie tai kalbė
jai.

— Nekankini mane Tere
siuk, tu žinai jog duodu tau 
ant visko, ka galiu duot. Sa
kiau tau esmu gana turtingu, 
nes patemyjau jog,...

—' Ka nepatemyjau?!...
—• Gyvent augszcziau pa

gal mano stoną ir pagal mano 
uždarbi! Juk nebuvai pripra- 
įtus prie to!.. •

— Dabar man iszkalbineji, 
jog neatnesziau ne centu paso- 
gos. Nenorėjau tave apredint 
nuo kojų lig galvos.

—> Gana, jau gana, mano 
mielas. Matau jog tavo prilan
komas pre manias jau suvisai 
atszalo!...
, — Gal manias da gerai ne- 
pažinsti. Teresiuk! Kam-gi 
asz dirbu, jeigu ne del tavęs?! 
Nes da pati ateisi prie geresnio 
supratimo.

—< Gali sau pamokslus kal
bėt, nes ar butu gražu idant pa- 
sakieziau savo svecziams: 
“Perpraszau pono ar ponios, 
nes musu stovis, nepavelina 
ant to,...

— Juokis sau sveikas! Ant 
to neužsitarnavau. Mano tė
vai buvo paezedus žmonis, nes 
be skupumo. Paczedumu da-

sidirbo turto ir užlaikė jin!
—• Na tai gerai, jau gerai, 

busiu . paklusna,... tarė nusi
juokdama.

Teip pasibaigė pirmas gin- 
czas terp jaunos poros. Norint 
truputi apsimalczino su iždavi- 
nejim.il pinigu, nes už tai, lan
kei prikiszinejo savo vyrui vi
sokiais budais. Jisai buvo ge- 
rum žmogum. Meile jo buvo 
iszstatinta ant sunkios baudi
mo, nes ant galo iszejo ant ge
ro. Pataiko užsilaikyt nuo 
piktumo ir kaip priesz tai, teip 
ir dabar, tupinėjo apie savo pa- 
cziule.

Nes Teresa tik ant trumpo 
laiko užlaiko tikybe namuose. 
Dabar vela pradėjo aflankinet. 
Josios senos pažinstamos, o ji 
iszeidavo su jiais. Feliksas 
žinojo apie tai, ir tile jo. Tikė
josi, jog gerais darbai? ir žode- 
leis perves josios papratimus.

Priesz kėlės dienas, aplaiko 
Feliksas laiszka, bjauriai para- 
szita, ir nežinomos rankos ra" 
szita, kurioje buvo apraszita 
apie jo skupuma del paczios 
ir jog yra didelis sziksztuolis. 
Laiszkas baigėsi su užpraszimu 
ant zoboveles, kuri ketina atsi- 
but už keliu Sanvaites.

Nutirpius stovėjo, ir nežino
jo ka pradėt? Nes žinojo, jog 
niekas negalėjo to jam priki- 
szinet, kaip jo locna pati.

Maustė ilgai, ar padaryt ga
la, tam visam, ar da ir dabar 
ant visko turi užtilet.

Nežinojo, jog Teresa žinojo 
apie viską, nes tai su josios ži
nia ir noru, likos toji laiszka 
paraszyta prikiszant jam apie 
jo skupuma. Dabar lauke su 
nekantrumu, ka vyras ant to 
pasakis, ir prižadėjo savo 
dragem apie tai dancszt.

Feliksas apsimalszino ir ty
lėjo. Pastanavijo tiktai, neleist 
paczios ant ateinanczios zobo
veles. Žinojo jog turės proga 
iszjuokinet jin tiktai.

Teresa nedavė suprast ant 
savias apie nieką. Jau, ateiti1 
nėjo Feliksui mintis, jog ji ne 
yra suvis kalta. Gal drauges 
prikalbino ja prie to? Nes bla
de apie ja, ba Teresa jau buvo 
suvisai rankose savo draugiu, 
kuriuos visaip stengėsi ja ati
trauki nuo vyro.

Ant galo, atėjo diena, apie 
iszvažiavima ant zoboveles, 
kuriuoje buvo raszyta laiszko- 
je. Teresa pasakė vyrui jog 
szendien sugriž vėliau ne kaip 
visados, ba likos užpraszyta 
ant didesnio pasilinksminimo.

Na, tai zobovele ketino atsi- 
but ant tikrųjų.

— Turiu gera priežaste Te-/ 
resiuk, idant tau užgint imtie 
dalivau tame pasilinksminime!

Isztare tai, tykei tikėda
mas jog jo žodžei užbaigs vis
ką. Nes Teresai musze krau
jas in veidą. Neisztare ne žo
džio.

Ant galo, negalėjo susilaikyt 
isz piktumo, ir su piktumu ta
rė:’

—• Ne esmių kudiku, ku
riam viskas užsidraudžia? O 
gal esmu tavo nevalninke?!

— Ne esi kūdikiu, ir už tai 
tau uždraudžia!...

Ne esi mano nevalninke nes 
mano pati, esi mano nuo laiko

Įprisiegos prie altoriaus, teip, 
kaip ir tavo esmių. Meile mus 
sujungo, ir noriu idant teip pa
siliktu. Nes teip ant ilgiau ne
gali but, jeigu pristoji su tais, 
ka geidže mudu perskirt?!..

Nusijuokė, kada teip jisai 
kalbėjo, tuom piktu nusijuoki 
mu, kuris bjaurina motere, ka
da eina kalba su vyru apie 
svarbu dalyka.
. — Neteisingu, esi del ju, 
jeigu teip kalbi, o man gailiesi 
.mažiausio pasilinksminimo/

—• Nedaviau tau lig sziol 
mažiausios priežasties ant 
skundo. Pavėlinau tau lig szio 
daugiau ne kaip kitas kokis 
vyras pavėlintu savo paežiai. 
Jau nuo keliu menesiu neparo
dei akiu krome.

— Kremas tavo dalyku, o 
ne mano!...

— Kalbi neteisingai! Kre
mas tai musu dalykas. Kitados 
buvai kitokia, kitaip maustai 
ir kalbėjai, kada tave ėmiau už 
paezia!

— Turi teisybe,.. .nes da
bar su manim kitaip ir apsiėjai 
nes maustau kitaip apie savo 
ateite!...

—• Tavo drauges yra prie
žaste tavo persimainimo! Jo
sios bus tavo nelaimes, esmu 
tikras to!...

— Teip iszletai da neyra?!
— Ar turiu tave pertikrint, 

kaip manstai apie mane?
— Žinau jau gerai, ka mau

stu apie tave.
Iszeme laiszka, ir tarė: “Su 

tokiom draugėm užsiduodi!— 
skaityk!’’

Tikėjosi, jog tas davadas pa
darys savo. Nes kaip apsi- 
mansto!...

—• Gal tai neteisybė?!—už
klausė szidijenezei.

>— Ar tai teip kalbi?!. .Tu, 
mano pati?! Sarmatinkis! Ži
nau dabar ka maustai apie ta
ve. O gal žinojei apie ta laisz
ka?!

— Teip, žinojau. Reikė, 
idant nors karta dažinotum ka 
apie tave kiti mausto.

— Ir tu nesipricszinai su
visai, idant man ta laiszka pri- 
siunstu?!

— Ne! — Norėjau idant 
pažinstum teisybes! — Žmonis 
žino apie tavo skupuma!

— Ir viską jiems iszpasa- 
kojei ?! Ar tai teip sergsti szei- 
myniszkos slaptybes? Juokas 
mane paima! Puse miesto žino 
jog esi skupuolus, kuris per sa
vo užvidejima!...

—• Tilek! Tokios skriaudos 
da man niekas nepadare! Ne 
žodžio daugiau, ba kožnas žo
dis tavo užduoda man žaidiili! 
Nes ant pasilinksminimo neva
žiuosi! Tai mano paskutinis 
žodis!...

— Tavo paskutinis žodis? 
Rodos jo bijau! Paklausyk da
bar mano paskutinio žodžio i 
Važiuosiu ant pasilinksmini- 
mo! Ne esmių ne kūdikiu, ne 
nevalninke!...

Atsitojo ir atsiveikinus su 
juom, iszejo isz kambaraus. •

Noru, no noru!.. .turėjo ant 
savo pastatyt.

SAULE” Mahanoy City, Pa.

II.
Teip ir atsiskyrė; kožnas su 

savo paskutiniu žodžiu. Jije 
nuėjo savo keliu, keliu valna 
minties, o jisai keliu privalu
mu, rūpindamasis apie kas die- 
ninia duonele.

Jiji pasirenginejo savo kam
barį! je keliaut ant linksmos zo- 
bovos, jisai nusidavė že
miu in savo kroma. In puse 
adynos po tam, mate viena isz 
josios draugiu prisiartinant. 
Žinojo kur jije ejna. Ar turi jai 
atsakyt, o Teresa prispirt idant 
pasiliktu namie?...

Iii trumpa laika iszgirdo už-1 
danranezias duris ant virszaus, 
Abi iszejo isz namo. Pereida- 
mos pro kroma, dirstelėjo abi 
nusiszypsojo, ir viena kitai pa- 
sznabždejus ka toki, o gal apie 
ji, nusidavė toliaus.

Ant geležkelio stoties visi su
siejo, o visi buvo da labai jau
ni. Visi klausė Teresos, koki 
iszvere intekme ju laiszka am 
josios vyro. Atsake jiems nes 
josios linksmas balsas nebuvo , 
girdėtas, kada ant ju klausimo 
atsake: ■ , :

— Laiszka aplaike, nes , 
szeindien apie ja suvis nepri
minė.

Buvo jai szendien kitaip ant 
saulines, ne kaip kitados. Da 
niekados no iszejo isz namu be , 
jo žinios. Graudinosi, jog pati . 
prisipažino prie to, jog žinojo . 
apie paraszyma laiszkos, ir jog 
jo žodžius paantrino del savo • 
draugiu.

Isz kitos puses, džiaugėsi jog 
pasakė jam ka no senei turėjo 
ant szirdies. 1

Szeszelis kokis įpuolė ant jo
sios szendien. Drauges klausi- , 
nėjo josios, ko teip yra szen
dien nuliūdus,.ar gal jog josios 
milemas vyras nesiranda prie 
josios szono?

Nenusijuoke ant tu žodžiu, 
ka kita karta butu su juokais • 
ant to atsakius. Szendien tyle- 
jo, buvo kitokia ne kaiip kita- ; 
dos. Del ko?..pati nežinojo, 
bet teip jautėsi.

Sztai iszgirdo szale savias ■ 
kalba, kaip viena isz josios 
draugiu, jau nuo senei iszrado 
būda apgaudinėjimo savo vy-/ 
ro, ir kaip slaptingai apvogl- 
nejo ji. Visi juokėsi isz to. Tik 
viena nesi juoke isz josios apsa
kymo.. Teresa laike tosios kal
bos, apemo ja neapikanta prie 
savo drauges. Susirinkusieje 
prispirinejo kalbante, idant 
daugiau pasakotu, o toji da 
bjauresnius dalykus pradėjo 
apsakindt isz savo gyvenimo. 
Vela pradėjo visi juoktis ir 
klikaut ir vela Teresa negalėjo 
juoktis.

Patemino tuojaus vis josios 
apsiejimą.

—■ Ko teip užsidunsojus 
Teresuk?...

Nesakė nieko ant ju užklau- 
s'inimu. .Nes kuom daugiau 
klausė, tuom didesnis bjauru
mas apeminejo jia, ir atsiminė 
ant žoždžiu savo vyro; “Tere
sa, su niekszais užsiduodi!” 
Ar-gi neturjo teisybes, jog ran
dasi terp niekszu? Ar-gi pati 
nedatyre dabar su kokeis eina ? 
O dabar da isz josios iszjuokin- 
.eje!

—■ Ji da vis liūdi už savo 
vyro, gal ne teisybe Teresiuk?

Vela nieko ne atsake.
— O gal susibjaurino apsa

kymu. Onos?
—‘ Tylėk Teresiuk, neturi 

kuom bjaurintis!
—■ Nes tas, kas Ona apsce 

kynejo, buvo uždaug. Apgaudi
nėjo savo vyra ir da isz to gy
rėsi.

—- Tylėk, tylėk Teresiuk,1 
ne turi tiesos apsudinimo mus-!

— Kas gal man davest, jog 
apgaudinėja vyra? Daveskite 
man!

Niekas to tau ne pilki-1
Nes ar nenuskriaudei'szineje. ____ * - ----------------

savo vyro szlove?
—- Užmirszai jau apie lai- 

sz'ka?! Ar susibjaurinai tada? 
Pasakyk ?

Teresa paraudonavo ant tų
jų žodžiu. Ar gal ant to ka at- 

: sakyt? Turi teisybe, jog jai ta 
primina. Vogė savo vyrui szlo
ve teip, kaip Ona savo vyrui I 

1 pinigus.
| — Del ko neatsakai, pavi
dale cnatos? Del ko teip susi- 
maiszus?

— Teresa nuleido akis. Ar 
turi duot atsakymu, nes Tere
sa atsake nusiminus:

—• Užsitarnavau ant to, 
idant man užmetinetumet, jog 
pati nebuvau geresne už jus, 
mano apsiejimas su vyru ne
buvo szlovingas. Kas jau atsi
tiko negal sugrįžt. Nes ta, ka 
szendien girdėjau, subjaurino 
mane labai, per ka pažinau sa
ve geriau. Noriu dabar patai
syt mano klaidas.

— A!....... dievobaiminga
Magdelena szlebeje pakutnin- 
kes! Žiūrėkit kaip jai pritinka!

—• Jau netinka prie musu 
draugavęs. Ne esame tokios 
szventos lelukes kaip ji, ir ne 
greitai prie to daejsiu!

—• Turite teisybe, netinku 
prie jusu draugavęs!. .nenoriu 
toliaus rastis terp jus! Sveiki
nu visus!...

Nesitikėjo to isz josios ir 
užtilejo visi. Jie pakilo ir atsi
tolino nuo ju, kaip galinczius 
nuo pleciaus galėjimo! Isz ga
lėjimas buvo ant josios puses!

Feliksas in trumpa laika po 
josios iszejimui, nuėjo in savo 
kambarį. Norėjo pats su savim 
pasirodavyt, ba neturėjo su 
kuom idant iszreikszt savo 
szirdies skaudė j ima.

—• Kur ji dabar randasi?! 
Vieta pasilinksminimo žinojo 
gana gerai, tanke! važiuodavo 
in tenais, su savo tėvais. Bu
vo jau tenais ir su savo paezia 
kuri jam tada kalbėjo kaip yra 
gilukninga jog abudu priguli 
prie viens kito! Sziendien kal
bės apie jin nekarta, ir isz jo 
iszjuokines kaipo didelio įsku- 
puoliaus, kuris pavidi savo pa- 
czei pasilinksminimo.

Del ko prie to daejo? Ar tai 
jo kalte? Jautėsi nekaltu!...

Po ilgam apmanstimo pasta
navijo iszkeliaut ant keliu die
nu. Tegul nežino kur esmu. 
Kada manes czionais ne bus, 
gal susipras, kaip didele 
skriauda man, padare!...

Ant stalo paliko 'laszkcle, 
trumpai paraszyta, del ko isz- 
važiavo. Žodžei buvo pilu! ge
rybes, isz geros szirdies! Ar 
pataikė in josios szirdi ? Ne pa- 
raszo kur iszva-žiuoja ir ant 
kaip ilgo. Nepasake ne savo 
užvaduotojui krome, in kur nu
siduoda?

Teip, apleido savo narna, su- 
galvo: Kaip bus, kaip sugriž- 
sziu? Nuėjo ant stoties. Nu
pirko bilietą ir lauke atėjimo 
trūkio, mintis jo buvo vis apie 
Teresa.

Su nekantrumu vaiksztinejo. 
Ant kart sudrėbėjo visas. Ant 
gart visi telegrafinei dzvanelei 
su’skambejo. Tai nieko gero 
nedaejo. Isz telegrafinio kam- 
baro iszbego tarnas. Feliksas 
priėjo prie jo, nes tasai greitai 
inbogo pas sarga stoties. Tuo- 
jaus abudu iszejo ir skubina in

Gyveno Ant Musu Svieto, Milijoną Metu adgal

Szitas žvėris, kuri radosi ant musu svieto milijonus metu ad 
gal, kurio kaulus surado Argentinoje, Pietinėje Amerikoje. 
Yra tai vienas isz didžiausiu priesz-historiszku žvėrių koki 
kada atrado. Jo kaulus sunėrė ir patalpino Field muzejuje, 
Cliicagoj. Žvėris turi 18 pėdu, galas nuo galo.

telegrafini biurą.
Feliksas iszbales sulaiko ko

ki ten sarga stoties, idant da- 
žinot kas do nelaime atsitiko?!

— Didele nelaime!—atsake 
tasai! Vienas žodis užteko jam 
Nori dažinot ko daugiau, nes 
tik tiek dasižinojo, jog atsitiko 
susimuszimas trukiu.

— Tegul man ponas k pasa
ko, kur tas atsitiko, gal tas ap
eina ir manias?!...

Tuojaus užmirsza apie viską 
atleido jiai visas kaltes, idant 
tiktai nepultu auka nelaimes.

Ir ant tikrųjų iszsipilde jo 
baime. Nelaime atsitiko ant 
keliu, ant kurio Teresa pribu- 
vinejo namon! Jeigu isztikru- 
ju važiavo ant to trūkio, tai...

Negalėja apie tai užmirszt, 
jog Teresa randasi nelaimėjo, 
o gal jau puolė auka nelaimes? 
Užmirszo aipie savo kelione, 
viena jo mintis buvo:

— Važuot pas jia!...
Tuom kart daejo telegrafas 

jog dvylika ypatų užmuszti, 
terp ju randasi asztuonios 
moteres.

Kada tai Feliksas iszgirdo, 
paskutinis lažas kraujo susza- 
lo ant jo veido. Akys iszrode 
kaip stiklines ir nieko negalė
jo priesz save matyt. Ji gal 
randasi ir terp negyvųjų!..

In kėlės miliutas po tam, už
važiavo trūkis ant stoties, su 
keleis vagonais. Trūkis va- 
žuojentis in pagialbos nelai
mingu. Greitai likos inneszta 
in 'truki reikalingi daigiai, del 
pažeistųjų ir užmusztu. Gy- 
dintojas sėdo in truki ir viskas 
jau radosi inrenkta, ant iszva- 
žiavimo in vieta nelaimes.

Feliksas paprasze sargo sto
ties idant jam pavėlintu insest 
in truki, bet negavo jokio at
sakymo. Jau užskambejo ,sig- 
nolas ant iszvažiavimo, ir trū
kis pradėjo judintis isz vietos, 
Feliksas szoko ant trepu pas
kutinio vagono. Už poros se
kundų, trūkis bfego kaip 
žaibas.

Kada paszauke Feliksą ant 
iszsiteisinimo jog pats valei už 
szoko ant trūkio, tas atsake:

i— Nelaime didele!—atsa
ke jam, pagal aplaikytas žin
ias. Dvylika u'žmusztu, o du 
kart tiek pažeistu.

— Vargszas, gana iszbalias 
da pabalo daugiau. Norėjo 
gautis kanogreieziause pas ta, 
kurios nesenei priesz tai norė
jo bėgt toliause.

Meldėsi. Baime jin apėmė, 
o maldoje tik rado suraminima 
ir tikybe.

Iszgirdo szvilpima, trūkis 
pradėjo eit povalei, jau artin
osi prie vietos nelaimes. Da

pora sekundų, trūkis sustojo 
visai. Visi bego prie duriu. 
Menulis iszejo isz debesiu ir 
apszviete savo szviesa aplin
kine.

Lauke matyt, keliolika va
gonu įsumusztu. Visi tarnai 
geležinkelio dirbo kaip skruz
deles. Isz pradžios buvo gir
dėta tik klausymai ir atsaky
mai. Gydintojas paskubino 
neszt pagialba del tu ka josios 
reikalavo. Visi szauke jo pa- 
gialbos. Prie jo szono stovėjo 
Feliksas, kuris iszgirdo nuo 
kitu, jog josios nesirada terp 
nelaimingu.

Sztai sukliko isz džiaugsmo! 
Pamate ja! Ji klūpojo prie 
kokios ten pažeistos moteres. 
Bet jo nemato, nes jisai skubi-

savo

Die-

szir-

na pas ja, ir pagriebė in 
rankas!...

— Teresiuk!.. aeziu 
vui, jog tu -gyva!...,

Ir spausdamas ja prie
dies, kalba jai, jog viską jai 
atleidže. Bucziuodamas ja 
kars-ztai, tik tiek galėjo kalbėt: 
o tu gyva!...

Ji nusiszypsojo terp aszru 
ir tarė:

— Dievas pagialbejo, Feli
ksai!. . .ar gali man dovanot?!

— Viską dovanoju ir jau 
užmirsztu. :

— O tu mano geriausias 
vyre!.. .paszauke atsiklaupus.

— Dabar su linksmybe 
pradėjo abudu dažiurinet ligo
nius ir džiaugėsi jog vela gy
vens terp savias linksmai ir 
sutikime.

Po puses adynos, trūkis 
traukei adgalios. Ant galo, 
pribuvo in miestą. Abudu la
bai linksmi, džiaudamiesi jog 
da karta radasi vienas prie 
kito.

Iszgialbejimas Teresos nog 
smert buvo teip: Grįžtant na
mon nog zobovos Teresa ne sė
do tam paežiam vagone su sa
vo draugėm, nes nusidavė in 
kita, ir tas buvo josios giliukis 
ba tasai vagonas mažiausia li
kos sukultas. Kone visos jo
sios drauges tame vagone likos 
pažeistos ar užmusztos.

* * * ' ■ . į

Feliksas su savo paeziule da
bar gyvena sutikime ir meilė
je, o Teresa jau nesiprieszina 
savo vyrui ir visame yra jam 
paklusna, o jeigu kur nori isz- 
važiuot, tai vienas be kito 
neapsiejna... —GALAS.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del . iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . , 25c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
t i,. Kabam City,

nejim.il
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SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE Su Szituom Eroplanu Aplėks Aplinkui Svietą :: DRAUGAI :: ;

— Seredoj pasininkas.
—■ Ketverge pripuolė In 

Dangų Ėmimas Szv. Panos 
Marijos arta “Žoline.”

—- Daugelis žmonių dagir- 
de, kad valdžia ant tikrųjų im
sis prie isznaudotoju, kurie ap- 
laikineje suszelpima, atsisakė 
nuo paszialpos, nes dažinota, 
kad toki visai nereikalauje pa
szialpos, ir turi pinigu banko- 
sia.

— Ant susirinkimo visu 
aplinkiniu Readingo kompani
jos kasyklų Lokalu, buvo nu
tarta nedirbt pakol kompanija 
pristos prie ju reikalavimu to
dėl visos kasyklos lyg sziam 
laikui nedirba. Kaip girdėt tai 
visi Lokalai ketina sutverti 
viena dideli Lokala vieton da
bartiniu deszimts Lokalu.

— Ketverge atsibus 21-ma 
Lietuviu Diena. Presos komite
tas mums nesuiteike jokio pro- 
gramo nei kitokiu praneszimu 
kas-link tos dienos.

— Poni Antaniene Danise- 
vicziene, 630 W. Centre uly., 
ka tik užbaigė pertaisinet savo 
narna, kuris dabar iszrodo visai 
moderniszkai. Elektrikini dar
bą atliko Flo Electric Co. (Flo
rijonas Boczkauskas, 312 W. 
Pine uly,,) intaisydamas nau
jausio budo liktorius ir kito
kius pagerinimus, isz ko poni 
Danįsevicziene yra labai užga- 
nadyta. • J \

— Ant laikyto susirinkimo 
Moterių Pensijos Fondo, Potts- 
villej senos darbininkes, kurios 
turėjo gerus patyrimus tame 
darbe, atlankydamos naszles, 
senukus ir neregius, likos įpra- 
szalintos nuo dinsto, per Demo
kratus, in ju vietas iszrinktos 
kitos, kaip: Juzefina Furman, 
isz Shenandoah; Marian Bec- 
ker, isz Schuylkill Haven; Ha
nna Kelly, isz Pottsvilles ir 
Ona Slattery, isz St. Clair. In 
ju vietas paskirtos: Mare Car
diff, Isz Giradvilles; Mrs. Nell 
Carlin, isz Pottsvilles, ir Mare 
Foley, isz Mahanoy City, o in 
vieta sekretorkos Mrs. Sallie 
Cleary, isz Shenandoah, su al
ga $3,000 ant meto. Visos se
nos darbininkes buvo tinkamos 
ir turėjo daugeli metu pasidar
bavimo, o naujos, visai neturi 
jokio gabumo ant tojo darbo.

Demokratai inkiszo visus sa
vo tautieczius ir tautietes, prie 
visokiu geru darbu, o priesz 
rinkimus prižadėjo ateiviams 
visokius darbus, bet, davė 
tik apgraužtus kaulus; mažes
nius dinstelius kurie visai ne
apsimoka.

Kiek tai randasi musu Lietu- 
vaicziu Mahanojui ir Shenan- 
dorije, kurios užbaigė auksz- 
tesnius mokslus ir yra tinka
mos ant visokiu palitikiszku 
dinstu, bet apie jeises užmirszo 
inkiszdami savo tautos mergin
as ant visokiu urėdu su gerais 
mokescziais o musiszkes pasi
liko ant ledo!

Argi jau nelaikąs susiprasti 
musu Tautiecziams?! Kad ka
da tik Demokratai apimdavo 
vadeles valdžios tai viską ap
žiodavo patys, o del “Foreign
ers” palikdavo tik likuczius!

Ateinancziosia nominaci jo
sią, bus didele permaina visam 
paviete, nes ir patys progresi- 
viszki Demokratai susiprato 
kad tik viena “Gang,” laiko 
savo rankosia politikiszkus 
“džiabus” ir viską patys 
apžioja!

Apsvarstykite szita dalyka
kerai ateinaneziuosia Rinki- 
muosia ! ! !

— Albertukas Sakalauskas, 
septynių metu, likos skaudžiai 
sužeistas, kada siautė su kitais 
vaikais, puldamas prie cimen- 
tines tvoros. Vaikiukas likos 
nuvežtas in vietinia ligonbute 
ant gydimo.

— Pana Mare Sorokiute, li
kos iszrinkta daraktorka Fran- 
cuziszkos kalbos, Bloomsburg 
High School. Pana Mare buvo 
daraktorka Renovo High Mpk- 
slaines, per asztuonis metus, 
kaipo ir mokinosi Francuzisz- 
kos kalbos Francijoj kelis me
tus.

f Mare Savickiene, gerai 
žinoma motere, gyvenanti 411 
E. MJt. Vernon uly., ant H’ghts 
mirė namie praeita Petnyczia. 
Velione pribuvo in Amerika 
būdama jauna mergaite ir per
gyveno czionais daugeli metu. 
Paliko savo vyra Daminika, 
tris sūnūs, dvi seseres: Andrie- 
ne Szerkszniene isz McAdoo ir 
Mikoliene Burbiene, Spring
field, Ill., kaipo ir dvylika anū
kėliu. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, Utarninko 
ryta.

Plains, Pa.,— J. Malinavicz- 
ius su szeimyna, nuvažiavo in 
Harvey’s Lake. Jo vaikas ant 
Picnic Grounds rado neiszauta 
“Fire Crack” bomba ir parne- 
sze parodyt tėvui. Tėvui paė
mus bomba in rankas, ji eks- 
pliodavo ir nutraukė ranka 
iki cziurniui. Tos bombos yra 
szaudomois isz žemes.

Miestas Detroit Apvaiksztineje
Savo 234 Metu Sukaktuves

Miestas Detroit, Mich., ana diena apvaiksztinejo savo 
234 metines sukaktuves nuo jo uždėjimo per Sieur de la Mo- 
•the Cadilac kuris pribuvo isz Francijos ir uždėjo taji mies
tą. Paveikslas parodo aktorius kurie perstatinėjo Cadilac ir 
jo draugus kada pribuvo in vieta kuris in tiek metu užaugo 
ant didelio miesto kokiu sziadien yra.

MOZVRELIS ISZAISZ.

SKIPITIS CHIKAGIECZIU TARPE KINO JAI.

Draugijos Užsienio Lietuviams Remti pirmininkas advokatas Rapolas Skipitis pasi
tarime del pasaulinio Lietuviu kongreso. Sėdi, isz kaires in deszine: Dr. G. Bložis, advoka
tas, Jonas Borden—Bagdžiunas — Amerikos Lietuviu Olimpiados Komiteto pirmininkas, 
p. Skipitis, Dr. St. Biežis — Amerikos Lietuviu Olimpiados Komiteto Sveikatos Komisijos 
pirmininkas, advokatas bankininkas Jonas Bronza — Amerikos Lietuviu Olimpiados Ko-
miteto Iždininkas; stovi: Antanas Tulys, Avėjas Vitkauskas, People’s Furniture Co. direk- riesta augsztyn tai pienas al
torius Jurgis Nekroszius. ____ • —Fotogiapija Chicago “Daily Times” szales...

IR APLINKINES
— Miestas pavieszins 25,- 

000 kariszku legionistu laike 
17-metines. konvencijos kuri 
prasidės czionais 15,16 ir 17 
Augusto ant kurios suvažiuos 
5,000 delegatu. Pabaigoje kon
vencijos, tai yra Subatojcf at
sibus milžiniszka paroda ku-( 
rioje dalyvaus daugiau kaip 
25 tukstaneziai kareiviu isz vi
su daliu Pennsylvanijos.

— In Wyoming Kloni at
važiuoja garsusis Chicagos 
Vargonininku Sasnausko Cho
ras po vadovyste kompozito- 
liaus A. Pociaus. Sekmadieny
je Rugp.—Aug. 18-ta diena, 
1935 iszpilldys Koncertą, Casi
no Ball Room Svetainėje, Main 
uly., Pittston, Pa., vakare 7:30 
vai. (S.T.) Apie ta chorą gali
ma pasakyti kad jeigu ne ge- 
riauses tai bus vienas isz ge
riausiu Lidtuviu Vyru Choras 
Amerikoje. Iszpildy.tas progra
mas praėjusi meta L.R.K. Fe
deracijos Kongrese invyku- 
siam Cleveland, Ohio klausyto
jus užžavėjo. Irszimet, važiuo
dami in Vargonininku ir Fe
deracijos seimus kurie invyks 
Rugp., 20, 21 ir 22 dienomis, 
Philadelphia, Pa., sustoja mu
su klonyje, iszpildys viena isz 
gražiausiu koncertu. Apart vy
ru choro dalyvauja dar ir so
listu. Pone C. Januszauskiene, 
isz Chicagos, pone M. Galinie
ne isž Scranton, J. Kudirka isz 
Chicagos, K. Sobonis isz Chi-

Clyde Pangborn, žymus lekiotojas, stovi savo naujam croplane “ Uppercu-Burnell 
Flying Wing,” kuri naudos aplėkti aplinkui svietą. Ana diena iszbande eroplana Floyd 
Bennett porte. Tasai eroplana; turi du moterius po 680 arkliniu pajiegu ir gali lėkti 237 
mylės in valanda. ’ _• -

cagos ir St. Szakoczius isz 
Pittston, Pa. Tad Lietuviai, 
mylinti dainas ir muzika pasi
naudokime ta retenybe ir atsi
lankykime in szi dideli koncer
tą nes gal pirmas ir paskutinis 
musu klonio Lietuviams. Mes 
savo atsilankymu invert insime 
svecziu pasiszventima pas mus 
atvykti ir priduosime energi
jos jiems koncertuoti Lietu
viams kitose • kolionijo.se. Tad 
visi in koncertą.

— Jonas.

Edwardsville, Pa.,—Stephen 
Seman, sunkiai suvažinėjo Ri
ta Jarasziunaite, 3 metu am
žiaus, isz Kingston.

Sugar Notch, Pa. f Mire sa- 
liuninkas Juozas Vaitkeviczius 
49 metu amžiaus, 662 Main uly.

Palaidotas Liepos'26 d., isz 
Szv. Petro ir Povilo bažnyczios 
parapijos kapuose.

GALĖJO UŽSITIKET SAVO 
VYRUI.

Motiejienc: — Ko tu Petrie
ne sziadien taip nusiminus'?

Petriene: — Kaip neimsiu 
nusiminus. Tik su tuom mano 
vyru negaliu dalaikyt. Isztik- 
ruju in niekus pavirto ir nuo
latos tik apie jaunas merginas 
lupinėja ir paskui jas bėginė
ja.

Motiejiene: :— Asz ant sa- 
viszkio negaliu rugof, mano 
vyras yra tikrai pavyzdingas 
žmogus.

Petriene: —: O kiek turi me
tu tavo vyras"?

Motiejienc: — Ant Szv. Jo
no jau pabaigė 74 metus...

Szinkoris Kuris Gyre 
:: Blaivininkus ::

Pirmininkas Blaivininku
Draugystes Londone, iszsiunte! kui szios svetaines, kuris sutin- 
gera kalbėtoju in artima mies
teli, del laikimo praneszimu ir 
skelbti blaivumą terp žmonių 
ir uždėti ten blaivininku drau- 
guve. Atvažiavęs in miesteli, 
nusidavė in didžiausia kąreze- 
ma, praszyti savininko, kad 
jam duotu svetaine del prakal
bu. Bekalbant terp saves, 
szinkoris apreiszke, kad del jo 
yra geresni blaivininkai negu 
girtuokliai, kad ir mažai ge- 
renti.

—- Ar nebutemei tamista 
teip geras, phantryt tuos žo
džius rytoj ant musu susirinki
mo °?

— Su mielu /noru!, .atsakę 
szinkoris.

Susirinkimas atsibuvo ant 
rytojaus ir kada pirmininkas 
savo kalboje iszrode visas blo-

Puiki Dovana Laukia Prezidentą Roosevelta

Szita dovana ketina būti padovanota del prezidento Roo- 
sevelto kada ketina atlankyt San Diego paroda Kalifornijoj. 
Yra tai rubinine voza kurios verte apskaito ant tukstanezio 
doleriu ir tuom laik likos patalpinta Japoniszkoje perskyroje 
ant tosios iszkilmes. Voza yra dovana nuo Japonijos del Ka
lifornijos, turi 28 colius augszczio ir užėmė meta, laiko ant jos 
padirbimo. Pana Misso Kavamura laiko voza rankose.

Poni klausė tūlo Mozurelio:
— Kodėl ožkos pienas toks 

szaltas?
— Mat, todėl poniute, nes 

ožka nuolatos laiko uodega už

gas pasekmes girtuoklystes, 
užbaigė savo kalba sekaneziai:

— O dabar ant užbaigimo 
mano mieli klusytojai, paveli- 

į nu truputi pakalbėt savinin-

ka su mus nuomone.
Szinkorius prie garsaus ple- 

jimo d^nu, atsitojo priesz su
sirinkusius, ir pradėjo kalbėti:

— Meili klausytojai! Ko- 
žnas girtuoklis atejas pas mane 
paemias už kelis centus ariel
kos, atsisėda kaip didelis po
nas, perskaito visus laikrasz- 
czius, prispjaudo, primeta 
galukus cigaru ir tai padaro 
tik už'kelis centus. Bet blai- 
vystes narys,atejas pas mane 
praszo tiktai kvortos arielkos 
insideda in kiszeniu, užmoka 
pinigus ir teip skubei iszeina, 
kaip skubei atėjo. Mano kos- 
tumerei yra geriau-.i. tie, kurie 
priguli prie blaivininku drau
gystes. Kalbėtojas atsisėdo, 
o visoje svetainėje užstojo gra
binis tykumas!...

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E, Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

ANT KARES LAUKO
J^E visados kares lyginasi 

pragarui. Atsitinka ir joje 
valanda, sužadinanti dusžiu 
augsžtesniais, doresniais jaus-, 
mals. Sztai tikras atsitikimas 
isz Svietines Kares. Ant Flan.- 
derso franto likos sužeisti du 
prieszingo vaisto kareiviai ir 
abudu sukrito netoli vienas'ki
to. Abudu baisiai kentėjo ir ži
nojo kad turės neužilgio mirti. 
Vienas buvo Francuzas o kitas 
Vokietis. Pirmas buvo da drū
tesnis ir turėjo ant tiek pajię- 

i gū kad galėjo iszsiimti maža 
kryželi isz kiszeniaus kuris bu
vo paszvenstas mirties valan
dai. Prisidejas kryželi prie lu
pu, silpnu balsu pradėjo kalbe
li: “Sveika Marija,” paskui 
pridavė: “Jėzaus szirdie, pri
imk mano duszia.”

Jo draugas Vokietis, kuris 
lyg sziam laikui nerode jokios 
gyvybes ženklo, pravėrė akis 
ir prisižiurejas valandėlė 
Francuzui, taipgi pradėjo kal
bėti “Sveika Marija” bet Lo- 
tyniszkai.

Pažino kad abudu yra kata
likais ir trokszta katalikiszkai 
mirti. Su tikra meile Francu
zas padavė Vokiecziui savo 
kryželi pabucziuoti kalbėda
mas: “Mudu abudu atiduoda
me savo gyvastį už savo tėvy
nės ir drauge einame ant Die
vo teismo. Vokietis pąbuęzia- 
vcs kryželi tarė: “Minkime 
kaipo draugai ir kaipo vaikai 
vieno Tėvo”.

Kiti kareiviai, rinkdami mi
rusius, surado abudu vienam 
glėbyje. >

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus laztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- JO 
kiam laike; diena ar * F 
nakti. Visada turi pil- * * 
na pasirinkimą meta- t ! ’ 
liszku ir kieto medžio Į 
Grabu. Laidoja nu- 1 
mirlieus pagal naujau- | 
šia mada ir mokslą. I 

Turiu pagialbininke Į 
moterems. Prieinamos J k 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

—$—
Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City | *s-—

kolionijo.se
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