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Isz Amerikos
VISI ŽIEDAI MIRĖ PASKUI 

SAVO PONĄ.
Moberly, Mo. — Franas Ar- 

dizonne dirbo per 41 metus sa
vo darželyje užpakalyje savo 
mažo sztorelio, prižiūrėdamas 
savo žiedus su didžiausia meile 
bet kada jisai mirė ana diena, 
žiedai pradėjo vysti ir nuleido 
savo puikias galveles isz gai- 
lesties po savo ponui. Norints 
likusi szeimyna gana rūpinosi 
jo žiedais daržėlije bet vienas 
paskui kita iszdžiuvo ir szia- 
dien darželyje nepasiliko ne 
vieno gyvo žiedo. Visas mies
tas tuom atsitikimu daug kal
ba ir kožnas turi savo nuomo
ne ar žiedas isztikruju turi 
jausla kaip nekurie botanikai 
kalba.

LENGVATIKES APGAUTOS 
ANT 10,000 DOLERIU.

Bloomfield, N. J. — De- 
szimts dienu adgal kokia tai 
burike pasakė del daugelio 
moterių (kurios atėjo pas ja 
kad iszburtu del ju ateiti, kad 
a'tnėsztu jai visas savo bran
genybes kurias indejo in dide
le krisztaline bone, sakydama 
jog už sanvaites laiko parodys 
joms ju ateiti toje boineje.

Kada kvailiukes, atėjo ant 
paženklintos dienos, ju bran
genybes jau nuszvilpe drauge 
su burtininke kurios palicija 
dabar jeszko.

ADGAVO REGĖJIMĄ 
PO 20 METU.

Toledo, Ohio. — Celina St. 
Julian, 88 metu amžiaus, kuri 
buvo nerege per dvideszimts 
metu, staigai praregėjo be jo
kios daktariszkos pagialbos. 
Sėdėdama su savo duktere 
staigai paszauke in ja: “Regi
na, tavo plaukai yra visi žili!” 
Po isztarimui tu j u žodžiu, per
sitikrino kad isztikruju adga- 
vo savo regėjimą.

DERLINGAS METAS — 
DAUG KVIECZIU.

Washington, D. C. — Ukisz- 
kas departamentas apgarsino 
buk szimet buvo derlingas me
tas ant viso svieto nes kviecziu 
szimet surinks 3,520,000,000 
buszeliu arba 60 milijonu bu
szeliu daugiau ne kaip praeita 
meta. Prie to neprisiskaito Ro- 
sija ir Kinai kur surinks 240 
milijonu buszeliu mažiau ne 
kaip praeita meta.

KŪDIKIS SĖDINTIS ANT 
KRĖSLO SUDEGE ANT 

SMERT.
Philadelphia. — Dvideszimts 

menesiu amžiaus Robertukas
Chick, kuris radosi po priežiū
ra savo tetos, ant 2238 S. Fel
ton uly., sudege ant smert ka
da ugnis kilo kukaityje. Kūdi
kio motina pagimdė kita kūdi
ki kėlės sanvaites adgal o ne
galėdama prižiūrėt mažo Ro- 
bertuko, nusiuntė ji pas savo 
sesere. Kaimynai iszgirde riks
mą kūdikio davė žinia ugna-

kas tokio blogo ir kada nuėjo 
pažiūrėti kas jam atsitiko, pa
mate paukszteli kabanti nuo 
virszunes kletkos tarp dratu. 
Kelis kartus buvo jam atida
ryta kletka kad iszlektu ant 
liuosybes bet pauksztelis neap
leido savo gyvenimo kuriame 
praleido tris metus šu savo 
drauge. — Panasziai atsitinka

gesiams kurie pribuvo greitai ir tarp vedusiu žmonių, vienas nuka. Paeziule iszejo o Jonu- 
ir užgesino liepsna kuknioje mirszta tai ir kitas eina pas- kas inejo in kalėjimą ant 30 
bet kūdikis jau 'buvo negyvas, kui. ---- dienu ant pakutos.

■

MINYSZKOS KELIAUS IN 
TOLIMA KELIONE DIRBT 

DEL SAVO ARTIMO.
Wilkes-Barre, Pa. — Minysz- 

kos Mare Ambrose ir Mare 
Konsolata, kurios mokino pa
rapijinėje mokslaineje Plains’e 
ir Mare Klarita, isz Freelando, 
yra trys isz deszimts kurios li
kos paskirtos per perdetine mi- 
nyszku keliauti in Britiszka 
Guiana, Pietinėje Amerikoje. 
Visos darbuosis misijos moks
laineje del trandavotu žmonių.

SZITAS ŽMOGELIS SUĖS
TU VISA SZEIMYNA.

Philadelphia. — Tony Lau- 
rentis, barberis isz Hatboro, 
ana diena suvalgė net dvide
szimts svaru visokio maisto 
ant kart Frano Palumbo res
tauracijoj. Yra tai tas pats 
žmogelis kuris praeita sanvai- 
te suvalgė 240 obuoliu in laika 
56 minutu. Pirmiausia pradėjo 
jis pietus iszgerdamas galona 
raudono Italiszko vyno po tam 
suvalgė keturis svarus maka
ronu, dvylika mažu keptu visz- 
teliu, du szmotus didelio ster
ko, kepta jautiena ir nuplovė 
ta viską su galonu alaus. Kada 
po tokiais pietais pasisvėrė tai 
buvo dvideszimts svarais sun
kesnis. Ant vakarienes suvalgo 
tris svarus makaronu, steika, 
deszru, salotu. su alyva, dvi 
bonkas alaus- ir -puse stiklo 
arielkos. — Gaspadineles, ar 
norėtumėt turėti toki burdin- 
gieriu? .

UŽTROSZKINO KŪDIKI SU 
GAZU IR PASLĖPĖ 

JI IN KUPARA.
Providence, R. I. — Palicija 

jeszko po visa valstija mergi
nos, Mortos Stevens, 26 metu, 
kuri radosi ant tarnystes pas 
viena isz czionaitiniu biznierių. 
Kada mergina staigai dingo isz 
namu kėlės dienas adgal, gas- 
padine peržiūrėdama sena ku- 
para ant pastoges, rado jame 
negyva kūdiki keliu dienu am
žiaus ir pranesze apie savo ra
dini palicijai. Daktarai apžiu
rėją kūdiki persitikrino kad 
motna pirmiausia kūdiki už- 
troszkino gazu po tam ji paslė
pė kupare. Merginos da nesu
rasta. , , A;

LIŪDĖJO PASKUI SAVO 
DRAUGE, KANARKELIS 
PAPILDE SAVŽUDINSTA.
Passaic, N. J. — Nulindęs 

kad jo gyvenimo drauge, ka- 
narka, mirė, puikus kanarkelis 
prigulintis prie Mrs. Ellen 
Bradley pasikorė savo kletko- 
je. Kelis kartus bandė atimti 
sau gyvastį bet likos užtikta in 
laika bet kada ana diena ka- 
narkas paliovė giedot, locni- 
ninke suprato kad jam atsitiko

PER DORA MOTERE NORĖ
JO UŽSLĖPTI SAVO 

KALTE.
Philadelphia. —- Ona Patros- 

. kiene, 55 metui ant Malcolm 
West Philadelphijoj, no-

SIRGO ANT RUMATIZMO; 
SUSILAUKĖ SŪNELI.

Richmond, N. Y. — Mrs. 
Charles Ątherton, 38 metu mo
terėle, vedus keturis metus ad
gal, tankiai skunsdavosi savo-uly 
vyrui buk turi koki tai dieglį rodama užslėpti nuo palicijos 
szone ir nuvažiavo pas specia-| kad jos name randasi didele 
Ilsta ant rodos ir kad duotu jai’ samogonka, 'kurioje vare na- 
vaistu ant rumatizmo. Dakta-Imine, padovanojo dykai kam- 
ras apžiurėjas motore, vietoje barius del Atarės Gailienės su 
užraszyti gyduolių an't ruma- keturiais vaikais kuri aplaiki-

nėjo paszialpa nuo valdžios. 
Kada palicija padare name a'b- 
lava, aresztavojo Mare ir Ado
ma Sukodolski .bet tieji užsi- 
ginezino kad iiieko nežinojo 
apie samogonka, ant virszaus. 
Mare buvo labai nudžiugus 
kad surado tokia mielaszirdin- 
ga motere kuri ja su vaikais 
priėmė dykai po savo pastogia.

PUOLĖ ANT VIDELCIAUS 
IR PERSISMEIGE SAU 

SZIRDI.
Rahway, N. J* — Kaiminka 

Mrs. Allen Kidder melde Dara
tos Holden, savo kaiminkos 
kad jai paskolintu dideli mėsi
ni videlciu. Motere lipo per že
ma tvorele bet Parpuolė insi- 
smeigdama viddįciu in szirdi. 
Da turėjo ant tiek pajiegu kad 
nubėgo namo ku| isztrauke vi- 
delciu, paszauktldaktara per 
telefoną bet kada daktaras 
pribuvo, motere buvo negyva. 
Nelaiminga moK-re 'paliko a'sz- 
tuonis vaikus ir vyra kuris ta
me laike radosi pre darbo ir 
nieko nežinojo apie paezios ne
laime tik tada kada vakare 
parvažiavo namo.

BADAI SURADO KŪDIKI 
KURIS YRA PANASZUS 

IN LINDBERGHO.
Hollywood, Calif. — Charles 

A. Lindbergh, sūnūs žymaus 
lekiotojaus, kuris nevos buvo 
nužudytas per Bruno Richard 
Hauptmann badai yra gyvas 
ir sveikas, kaip tvirtina jo ad
vokatai kurie stengėsi atnau- 
jint teismą ir paliuosuoti 
Hauptmanna nuo atsakomybes 
nužudyme vaiko.

Szis vaikutis, kuris yra apie 
szesziu metu, yra labai pana- 
szus in nužudyta vaikuti ir 
randasi pas tulus žmonis 
Flushing, L. I., kuri pasiėmė 
isz sierateliu prieglaudos. Val
džia tyrinės teisingumą tojo 
kūdikio.

PANAUDOJO KRYŽIŲ ANT 
SUMUSZIMO SAVO 

PACZIOS.
Toledo, Ohio. — Stanislovas 

Boczar likos uždarytas kalėji
me už sumuszima mirtinai sa
vo paezios Magdalenos kuri 
sziadien kovoja su mirezia li- 
gonbūteje. Nedelioje Stasiu
kas taip persieme “ramybe ir

tizmo, nusiuntė ja in ligonbute 
kur da ta pati vakara pagimdė 
drūta ir sveika sūneli.

“Visai*to nesitikėjau ir ki
taip bueziau pasirengus ant 
priėmimo mano mažiulclio 
sveczio” — kalbėjo motere in 
daktarus. — Priesz tai moterė
lė bovinosi tiktai su szunimis 
ir katėms bet dabar turės ge
resni užsiėmimą.

SURADO GYVA SZIKSZNO- 
SPARNI AKMENYJE.

Pelzer, Ore. —• Kada tūlas 
mulorius taisė mūra Szv. Mi- 
kolo 'bažnyczios, užtiko vienam 
akmenyje rodos negyva sziksz- 
nosparni bet kada ji paėmė in 
ranka, pajuto kad yra sziltas. 
Nusineszes namo indejo po 
stiklu ir po keliu valandų lai
ko sziksznosparnis visiszkai 
adgijo. Dabar užeina klausy
mas, kaip ilgai tasai szikszno
sparnis radosi tam akmenyje.

Sziksznosparni nusiuntė an't 
tyrinėjimo in Smithsonian In
stitutą in Washingtona.

BJAURUS DARBAS NELA
BOS MOCZEKOS.

Newport, Ky. — Mrs. Katre 
Wheelright, būdama baisiai 
užvydi kad jos vyras myli la
bai savo 10 metu dukrele Emi
lija, taip insiuto kad suriszo 
mergaites akis ir rankas, inpy- 
le jai in burna karbolines 
rukszties ir laike mergaite ant 
ranku kol nelaimingoji mirė. 
Nelaba moezeka prisipažino 
prie kaltes ir likos nubausta 
ant 20 metu kalėjimo. Geriau 
butu padaręs sūdąs kad ja bu
tu pakorė.

PIRMUTINE MERGAITE JU 
SZEIMYNOJ IN 130 METU.
San Mateo, Tex. — Pirmuti

nis kūdikis inoteriszkos lyties 
užgimė szeimynoje Alvedaro 
Morianno in laika 130 metu. 
Per tiek metu toje szeimynoje 
vis gimdavo tik sūnūs bet ana 
diena susilaukė pirmutine duk
rele isz kurios visi gyventojai 
aplinkinėje nudžiugo. Ant 
kriksztynu radosi du szimtai 
žmonių. Mergaite turėjo peli
kes poras kurnu.

NEGALĖJO SULAIKYTI 
SAVO PACZIULE NAMIE.
Philadelphia. — Jonas Swain 

turėjo patogia paeziule, Dora, 
bet ant nėlaimes negalėjo ja 
iszlai'kyti namie nes toji zuly- 
davo po miestą su kitais ir pa
reidavo namo net isz ryto. Šu
mane Jonas gera būda: sude
gino Doros visas szlebes bet už- 
mirszo viena. Paeziule surado 
ja ir apsiredžius nuėjo tiesiog 
ant palicijos ir apskundė Jo- 

FABRIKAI JAU PRADĖJO 
DIRBTI NAUJUS AUTO

MOBILIUS.
Detroit, Mich. — Czionaiti- 

niai automobiliu fabrikai, ku
riuose dirba daugiau kaip 309 
tukstanezin žmonių, jau pra
dėjo dirbti naujus modelius 
automobiliu ant 1936 meto. 
Ant nauju automobiliu turi 
daug užkalbinimu ir tikisi kad 
bus ju parduota daugiau ne 
kaip 1929 mete. Szimet da bus 
padirbta apie 200,000 modeliu 
isz 1935 meto. Nauji modeliai 
automobiliu nesiskirs daug 

Isz Visu Szaliu
—

NEPAPRASTAS
SAPNAS KŪDIKIO

KURIS SAPNE MATE KA 
MOTINA SKAITĖ.

---- -—
Narbonne, Francija., — Pro- 

fesoris Chalons, labai užsiinte
resavo sapnu tūlo kūdikio Rho
ne Gourdon. Atsitikimas buvo 
sekantis: Tula vakara, moti
na skaitė užimanezia istorija.

nuo szi-metiniu tiktai su toms- 
permainoms kad inžajai bus 

Josios kūdikis miegojo kitam

pagerinti su naujo budo bateri
joms o motorai bus varomi su 
aliejum vietoje gazolino.

GAL NIEKIAUSES VYRAS 
ANT SVIETO.

Chicago. — Williamas Lar
son, 47 metu, yra gal niekiau- 
ses vyras ant svieto kuris ana 
diena pardavė savo paezios 
falszyvus dantis kad vargsze 
negalėjo nieko valgyt. Už ap
laižytus pinigus nusipirko sau 
bonka arielkos. Paeziule ji ap
skundė ir likos uždarytas ka
lėjime. įį,

DARBO ŽINUTES
PRADĖJO ARDYTI SENA 

BREKERI.
Pottsville, Pa., — Readingo 

kompanijos darbininkai pradė
jo ardyt Bast brokeri, Big 
Mine Run. Visiems darbinin
kams paliepta isznesti tulszcs 
isz kasyklų, nes ketina visas 
užlieti vandeniu kad užgesinti 
ugni, kuri tosia kasyklosia de
ga daugiau kaip 30 metu. Kom
panija mano kasti anglis isz 
virszunes žemes (stripinsus).

SZAFTAS PRADĖJO 
DIRBTI.

Shenandoah, Pa. — Kasyklos 
Szaft, kurios buvo sustoja per 
kėlės sanvaites, pradėjo dirbti 
praeita Petnyczia. Visos Le
high kasyklos aplinkinėje Haz- 
letono taipgi pradėjo dirbti.

kambarija. Ant rytojaus, ka
da kūdikis atsikėlė, pradėjo 
pasakoti motinai sapna koki 
turėjo ta naktį, kaip tai sapna
vo ta ka jo motina skaitė kny
goje. Minėtas profesoris labai 
tuom užsimans'te,*kaip tai mo
tinos jausmas galėjo pereiti in 
kūdiki ir sapnuoti apie ta daly
ką, ka motina skaitė, kada ta
sai kūdikis nebuvo girdėjas ka 
motina skaitė.

PASMAUGĖ SAVO SENA 
PACZIA SU KURIA JAM

NUBODO GYVENTI.
Czenstakavas, Lenk.,— Vin

cas Rezler, 34 metu amžiaus, 
ūkininkas isz kaimelio Drupni- 
kio, gyveno nuo kokio tai laiko 
dideliam nesutikime su savo 
paežia Veronika^Turėdama. 51 
metus amžiaus. Apie ta szoimy- 
niszka gyvenimą žinojo visa 
aplinkine.

Tula diena adbego Vincas in 
palicija, sakydamas kad jo pa
ti atėmė sau gyvastį per pasi
korimą.

Kada daktarai apžiurėjo mo- 
teres lavona, pamate kad ant 
josios kaklo randasi atspaudai 
trijų pirsztu. Tuojaus dasipra- 
to daktarai, kad Veronika li
kos pirmiau pasmaugta po 
tam pakarta. Tuojaus puolė 
nužiūrėjimas ant Vinco kuris 
staeziai iszsikalbinejo, kad jo 
sena motere pati pasikorė, bet 
ant galo, prisipažino prie visko 
ir kad pats pasmaugė, po tam 
pakorė kad atkreipi nužiureji- 
ma nuo saves. Buvo jisai susi
pažinęs su duktere kito ūkinin
ko, kuriai prižadėjo aipsipa- 
cziuot po mireziai senos bobos.

BUDELIS PATS PASIKORĖ 
KALĖJIME.

Viednius, Austrija.,— Alois 
Fuersi, kuris buvo valdžios bu
deliam, ir korė daugeli žmonių, 
ana diena, pasikorė kalėjime, 
kuriam buvo uždarytas už nu- 
žudinima savo dvieju mažu 
vaiku.

ŽMONYS MIRSZTA NUO 
MIEGAMOSIOS LIGOS.

Tokio, Japonija.,— Kone po 
visa Japonija prasiplatino mie
gamoji liga, nuo kurios jau mi
re daugiau kaip szimtas žmo
nių, o apie 5,000 serga. Dakta
rai rūpinasi ta liga sulaikyt, 
bet lyg sziam laikui be jokios 
pasekmes.

Pag^l aps'kaityma Svieti- 
nes Lygos tai praeita meta 
vieszpatystes iszdave penkis 
bilijonus doleriu ant apsigink- 
j avimą, _ .

linksmybe” per szvente kad 
parejas namo pareikalavo kad 
jam motere pagamintu vaka
riene antra valanda po pusiau- 
nakt. Žinoma kad motere nesu
tiko ant to, tada pasiutėlis pa
griebė misingini kryžių nuo 
stalo ir pradėjo daužyt galva 
moterei pėrskeldamas jai pa- 
kauszi ir sulaužė du szonkau-
liūs. Taji žveri uždare kalėji
me pakol motere iszeis isz pa
vojaus. , 2- ■

TRUMPOS ŽINUTES
Brooklyn, N. Y. — Fredas 

Tirrimacco, 23 metu, likos už- 
musztas per detektyvus laike 
apipleszimo namo. Krepszyje 
detektyvai surado visokiu 
brangenybių ant 10,000 dole
riu. ( ' ’

Irkutskas, Bosija. — Trys 
Rusiszki aficieriai likos aresz- 
tavoti už sznipinejima ir plati
nimą propogandos priesz val
džia.

Atlantic City, N. Y. — Czio- 
nais nesidavė matyt jokios de
presijos nes svecziu atsilankė 
in pamari apie milijonas žmo
nių isz visu daliu Suv. Valstijų.

Woodbury, N. J. — Mrs. He
lena Mifflin, 17 metu nuotaka, 
likos užmuszta automobiliaus 
nelaimėje o jos vyras, 19 metu, 
iszliko gyvas. Buvo vede tik 
kėlės valandas.

* Žiemine žvaigžde yra 
szviesesne už saule.

BELGIJA
GAILESTIJA

Belgijos Mylima Karaliene As- 
trida Užmuszta Praeita Ket- 
verga; Josios Vyras Ka
ralius Leopoldas Sužeis
tas; Visas Sklypas Ap- 

gailestauje Savo 
Karalienes.

LAIDOTUVES KARALIE
NES ATSIBUVO

UTARNINKE.

Kussnacht, Szvaicarija., —■ 
Praeitam numare apgarsinome 
liūdna žinia, trumpai, apie bai
sia automobilinia nelaime, pra
eita Ketverga, kurioje žuvo 
Belgijos karaliene.Astrida, pa
ti karaliaus Leopoldo. Kara
lius likos sužeistas taipgi bet 
iszliko gyvas. Nelaime atsiti
ko arti Vier Waldtsiter See, 
apie devynes mylės nuo Luzer
ne, kur karaliene su vaikais 
praleidinejo vakacijes, ir ta 
diena karalius atvažiavo at
lankyti savo szeimyna.

Badai karalius žiurėjo ant 
žemlapio, ir nepatemino, kad 
važiuoja tiesiog in medi in 
kuri automobilius smarkei 
trenkė ir apsivertė. Susidūri
mas buvo teip smarkus kad isz- 
mete karaliene, kuri pataikė 
su galva in medi, teipgi josios 
vyra kuris likos sužeistas, bet 
iszliko gyvas. Sužeistasis 
karalius atsiklaupė prie savo 
paezios, kuria szirdingai mylė
jo, ipabucziavo kelis kartus ir 
likos nuvestas in szali. Ju 
szoferis sėdėjo užpakalije ka
raliaus. Kada antru kartu au
tomobilius apsivertė, krisda
mas in artima upeli. Szoferis 
laimingai iszsigavo isz automo- 
biliaus, ir tojaus pranesze arti
miems gyventojams apie ne
laime.

Nelaiminga karaliene, turėjo 
29 metus. Priėmė karalienes 
prisiega po užsimuszimui jo
sios uoszvio, karaliaus Alberto, 
kuris nukrito nuo kalno, apie 
pusantro meto adgal Namur, 
Belgijoi. Karalius Leopoldas 
nuveže savo mylima paezia in 
Brussels, Belgija, in karaliszka 
palocįu, isz kur atsibuvo laido
tuves, Utarninko ryta.

Karaliene Astrid, paliko tris 
vaikus: Juzefina 8 metu, Bau- 
damas 14 menesiu. Sziadien 
dama 14 menesius. Sziandien 
visa Belgija apgailestauje sa
vo mylimos karalienes, kuri 
labai mylėjo savo padonus, o 
ja guodėjo kaipo savo motina.

Kada karalius Leopoldas su 
ja merginosi, tai persistatė sa
ve kaipo karaliszkas tarnas. 
Buvo tai tikra meilinga karal
iszka porele, kurie mylėjosi 
karsztai.

Nelaimingos karalienes lai
dotuves atsibuvo Utarninko 
ryta su didėlėms iszkilmems. 
Velione paliko tęva kunigaik- 
szti Karoliu ir motina kuni- 
gaiksztiene Ingeborg, isz Szve- 
dijos, brolius karalaiti Olav isz 
Norvegijos ir karalaiti Karo
liu, .seseres Morta, karalaite, 
isz Norvegijos ir karalaitę 
Alargarieta isz Denmarko, *

i



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Visas miestas Londonas, 

'Anglijoj, nemažai nusistebėjo 
isz didelio ■narsumo trylikos 
metu vaiko James Patterson, 
kuris aplaike nuo miesto bur
mistro garbes medali už narsu 
atsižymejima.

Vaikas eidamas in mokslai- 
ne, patemino kad kaimyno na
mas dega. Žinodamas kad ju 
tėvai iszejo ta ryta in dauba, 
palikdami tris mažus vaikus, 
negaiszydamas brangaus laiko, 
iszmusze Įauga ir inbego in vi
dų. Norints jau namas buvo 
pilnas durnu, pagriebė vaikus 
ir isznesze juos laukan. Po tam 
sugryžo adgal, prisuko gumine 
paipa prie krano, geisdamas 
užgesinti liepsna bet pats likos 
apimtas durnais. Pribuvę ug- 
nagesiai isznesze apmirusi vai
ką ir užgesino narna.

Burmistras miesto dagirdes 
apie toki narsumą vaiko apdo
vanojo ji auksiniu medaliu.

Pagarsėjus po visa svietą 
Samuel Insull, isz Chicagos, 
kuris prigavo tukstanczius 
žmonių parduodamas jiems 
szeras, bondus ir kitokias nie
kam nevertas spekulacijas, 
kurio valdžia jeszkojo po visa 
svietą ir ant galo adgabeno ji 
adgal in Amerika bet Ameri- 
koniszki sūdai ji surado nekal
tu, -ana diena aplaike puikia 
dovana.

Direktoriai .kompanijos Edi
son, Public Service of North
ern Illinois, Peoples Gas, Light 
& Coke Co., isz Chicagos, nuta
rę Insull’ui mokėti užsilikusią 
nevos alga nuo 1 Sausio, 1934 
meto sumoje 33 tukstanczius 
doleriu. Priek tam “vargin
gas” Insull aplaikines metines 
pensijos nuo tuju kompanijų 
po tūkstanti doleriu ant meto.

Už ka jisai aplaikys taja pen
sija tai tiktai Visogalis gali 
žinoti. — Taip tai rūpinasi mi
lijonieriai apie savuosius ku
rie užlaikineja ju apgavystes 
ir ima visa bausme ant savo 
pecziu.

Paprastas žmogelis turi mo
kėti augsztai už naudojima 
vandens, elektriką ir gaza kad 
InsulPui gerai vestųsi gyventi 
ant svieto. i

Sziadien didžiausia apszvie- 
ta del kožno žmogaus tai pa- 
czedumas ir laikrasztis. Pacze- 
dumas yra tai didžiausia ir ge
riausia knyga kuri žmogų ve
da in gerbūvi ir ji lavina. Juk 
visi žinote gana gerai kad kož- 
nas turczius yra “razumnu”, 
apszviestu ir galingu ir atsižy
mėjusiu tarp visuomenes. Ap- 
szviescziauses ir mokycziauses 
žmogus, jeigu jis yra vargszas, 
neturi jokio ženklyvumo ant 
szio svieto, niekas apie ji neži
no... Priesz turczius visi gal
vas palenkrneja ir turtingo 
žmogaus visur virszus.

Ana diena atvažiavo in 
Pottsville, Pa., suda jaunas 
vyrukas ir ttžejas in laisnu 
bjura tarė: “Meldžiu man isz- 
duoti laisnus.” Rasztininkas 
užklausė: “Ar automobiliaus, 
szliubinius ar szunies?” Ant 
ko jaunas žmogus greitai at
sake: “Duokie visus tris nes 
sziadien pirkau nauja automo
biliu, už sanvaites apsivesiu su 
įsavo mylima ir laimėjau ant 
“puliaus” 2,500 doleriu.”

Klausymas užeina, katras 
isz tu laisnu bus jam giliuk- 

■ ningiausįąs? Bet kaip Lpty- 

niszkas žodis sako “omne tri- 
num” arba “Boh Trojcu Lu- 
bit! ”

iSuraszai visokiu prasižengi
mu Suvienytose Valstijose pa
rodo kad miestuose, kur gyve
na szimt-procentiniai Ameri
konai, atsibuna daugiau viso
kiu prasižengimu ne .kaip mies
tuose kur randasi maiszytos 
tautos. Kansas City, Mo., ran
dasi daugiau prasižengimu ne 
kaip kituose miestuose. Bet 
Amerikonai vis kaltina kad 
ateiviai daugiausia papildo 
prasižengimu.

Krutamuju paveikslu biznis 
negali daug ruguti nes randasi 
rankose Žydu. Trys pirminin
kai trijų kompanijų kaip: Sid
ney R. Kent, D. F. Zanuck ir 
J. M. Schenk turi gvarantytas 
al^as per septynis metus, ke
turis milijonus doleriu. Kaip 
ant tebyriu laiku tai tieji po- 
nulei negali rugot ant depresi
jos. Bet prastam darbininkui 
užtektu ir tūkstantis doleriu 
ant meto.

Tikra požemini miestą sura
do darbininkai po miestu Vied- 
niuje, Austrijoj, 150 pėdu po 
žeme. Tame mieste radosi di
deli kambariai ir ulyczios. Ma
noma kad tasai miestas likos 
pastatytas da vienuoliktam 
szimt-metyje.

Paskutiniuose rinkimuose, 
provincijoj Alberta, kuris ran
dasi Kanadoje, laimėjo nauja 
politikiszka partija vadinama 
“Lyga Visuomeniszko Kredi
to.”

Toji partija prižadėjo vi
siems kurie reikalauja paszial- 
pos Albertoje, Užmokėti kas 
menesi po 25 dolerius paszial- 
pos bet ne pinigais tiktai kre
ditiniais certifikatais už ku
liuos aplaikys viską kas yra 
reikalinga žmogui ant pragy
venimo. Tieji certifikatai bus 
geri tiktai provincijoj Alberta. 
Bet kas už ta viską mokes jei
gu ne pats žmones?

----------------------*-----------------------

Isz priežasties darbininku 
szventes “Labor Day” kuri 
puolė panedelije, beveik visi 
kiti lietuviszki laikraszcziai 
taja diean nciszčjo, bet “Sau
les” skaitytojai aplaike savo 
laikraszti in laika ir turėjo ka 
pasiskaityti.

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

:: Aukso Varpos ::
§ Turtingiausiems daug la

bai stokuoja.
§ Niekados tiek proto prie 

nieko ne reikia kaip tada kadai 
turi reikalą su 'kvailiu.

§ In garbe einasi per palo
pius; in turtą per rinkus, in do
rybe per pustynes.

§ Kalėjimai yra uždaryti 
diena ir nakti o bet visados yra 
pilni — bažnyczios visados ati
darytos o bet tankiausia yra 
'tuszczios.

§ Žmogus gali prisilenkt 
prie dorybes bet dorybe nieka
dos nesilenkia prie žmogaus.

§ Knygos kalba in musu 
protą, priėtelei in szirdi, dan
gus in duszia o sziaip viskas in 
ausis.

§ Pas gera žmogų darymas 
gerai tai tas pats kaip kvė
puot, tai yra jo gyvybe.

§ Laimo yra panaszi in isz- 
dykusi vaika kuris pabarszki- 
na in duris ir pabėga.

§ Žmones, kurie savo pri
valumu negali iszpildyt tai 
mano kad jie prie ko kito su
tverti.

§ Motere kuri gražiai pasi
rėdžius, turi turėti ir puikia
maldaknyge. Jeigu turite api- 
plyszusia tai prisiunskite in 
mus o mes ja padarysime kaip 
nauja.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c VISOS TRYS 25c
KNYGUTES

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

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE 8ZITA KNYGA

Gerbemasls Temintai:—
Sulaukiau nuo Judu bIuuciiuhk* 

mano vardu knyga "TukatantlB 
Naktų Ir Viena" už kuria tariu 
Bzlrdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepar 
sljuntl kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Ass visiems linkSczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
’“Tūkstantis Naktų ir Viena“’ nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl Ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKA8,
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ISZLIETUVOS
3 ŪKININKAI ŽUVO,

4 PALICISTAI 
SUŽEISTI

Lietuvos Valstiecziai Nelei
džia Maisto in Miestus.

ŪKININKĄ I REIKALAUJA 
AUKSZTESNIU PREKIŲ.

Ryga.,— Trys ūkininkai li
kos užmuszti, keturi palicistai 
sužeisti ir palicijos automobi
lis sudaužytas Lietuvoj, kur 
palicistai susirėmė su valstie- 
cziais, kada pastarieji eme 
stabdyti gabenimą produktu 
in miestus.

Ūkininkai reikalauja aug- 
sztesniu prekių, panaikinimo 
visu skolų ir sumažinimo mo- 
kescziu.

Nepatenkintieji ūkininkai 
keliose apielinkese net ap
vertė vežimus, kurie gabeno 
maišia in miestus. Jie griežtai 
pasiprieszino palicijos pastan
goms atsteigti tvarka.

Valdžia kuri stveriasi griež
tu priemonių priesz ūkininkus, 
sako: kad ūkininkus sukurstė 
Komunistai ir Užsienio szaliu 
agentai.

Valdžia pasitiki nugalėti u- 
kininkus ir atsteigti tvarka.

Kaunas.,—Jau senai buvo 
žinoma, kad yra didelis Lietu
vos valstiecziu nepasitenkini
mas nepaprastai žemomis pre
kėmis ūkio produktu, kuriems 
vistick nėra pirkėju, kuomet 
tuo paežiu laiku visi ūkinin
kams reikalingi fabriku gami
niai yra nepaprastai brangus.

Ūkininkai neturėdami kur 
dėti savo produktu, kad ir pus
dykei, negali sumokėti savo di
deliu mokeseziu ir ūkiai vie
nas už kito yra licituojami už 
mokesezius ir skolas.

Minėta žinia nemini kur tas 
valstiecziu ir palicijos susirė
mimas invyko.

KIAULE SUDRASKĖ DVI 
MOTERIS.'

Mariampolieczius paskuti
niu laiku labai jaudina apie 
tragedija kiaulių tvarte. Sas
navos valscz., N. gyventojo ap- 
siparszavo kiaule. Szeiminin- 
ke, iszgirdusi žviegiant tvarte 
parszeli, inejo in tvarta ir ra
do ji kiaules kiek prigulta. Už
trauktas parszelis dar labiau 
suspigo, suerzindamas kiaule, 
kuri szoko ant szeimininkes, 
perkando jai Ikakla ir iszleido 
vidurius.

Ilgai nesulaukdama szeimin
inkes tarnaite ėjo jos jeszkoti. 
Inejus in tvarta ir pamacziusi 
baisu vaizda; kiaule ede szei
mininkes lavoną, ji szoko, 
kiaule vyti. Tacziau toji puo
lė tarnaite, perkando koja Ir 
atlupo raumenis nuo rankos 
ties petimi. Tarnaite baisiai 
suspigusi pavirto. Lszgirdes 
riksmą szeiminikas puolė in 
tvarta. Suprasdamas, kad pa
vojinga plikomis rankomis 
pulti kiaule, nubėgo in trioba, 
atsinesze revolveri ir ja nuszo- 
ve. Dabar .szeimininke jau pa
laidota, o tarnaite sunkiai ser
ga ligoninėje.

Kas pasidarė kiaulei, kad ji 
puolė žmones, sunku pasakyti. 
Manoma, kad tai paprastas 
sužvėrėjimas ginant savo vai-

artimo Į įlyst

Sziadicn jums padainuosiu 
apie laika,

Ba jau visiems reikia, 
Kurie girdit, paklausykite, 

Apie laika pamanstykite.

Laikas eina, metai mainos, 
Pasigirsta naujos dainos, 

Apie musu dailia lyti, 
Moteriszke ar mergyte.
Vyrai mausto ir eiliuoja, 
Musu protą apkainuoja, 
Kurios mes kantresnes, 

Tos vyrams yra brangesnes.
Gal ir teisybe, nemeluoja, 
Tegul sveiki sau dainuoja, 

Apie musu dailia lyti, 
Yra malonu paklausyti.

Už ta jiems kreditą duokim, 
O saviszkai apie tai pagal

vokim, 
Apie meile ir vienybe, 

Musu su vyrais lygybe.
Jau tieji laikai praėjo, 

Kada vyrai musztie galėjo, 
Mes, be musu kaltes, 

Sužinojau isz praeities.
Dabar negali taip elgtis, 

Lygios tiesos turi teistis, 
Ant korto ar pas teisėja, 
Kuris kaltes visu tyrinėja.

Kortas parodo kelia, 
Kuriuom eiti valia, 
In parinkta stoną, 

Ka tik gaunam duona.
Kurios mylit sportą, 

Galite sportuot be korto, 
Kad tik sveikata gera, 

Ir atsakanti skūra.

Nuo galvos plaukus nusi- 
kirpkit,

Ilgas kelnes užsimaukit, 
Pilvą suverpkite diržu, 
Tai sportam bus gražu.

Jie pamate puikia skara, 
Praszys jus sesti in kara, 

Bus gražus juokai, 
Kaip pavažines dykai.
Kurios mylit auszti,

Nusipirkit plieno paukszti, 
Tada galėsit auksztai skraidyt, 

Ir ka norit pamatyt.

Tos, kurios mylit plaukti, 
Žinosit kada pasiszaukti, 
Ežero krasztu žvalgaiti, 

Gialbet jusu gyvastį.
Kurios-gi mylit medžioti, 

Turit pirma sužinoti, 
Kur kiszkiai ir fazonai, 
Ten medžioja ir Jonai.

O tos, kurios muszate golfą, 
Tai nežiūrėki! in stulpą, 

Tik in boliute kieta, 
Szveiskit, kad nulėktu in vieta.

Viską gerai praktikuoki!, 
Viena kitos neužgaukit, 
Ne su ranka ne su ražu, 
Tas bus del visu gražu.

Kaip bus dorybe, 
Atsiras ir ramybe, 
Del kožnos vienos, 
Ant visos dienos.

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., 
____ MskMfiX .City, 

Paliudijo Kad Yra 
Užgrabinis Gyvenimas

Dvarukyje pono Kitnerio sė
dėjo apie deszimts jaunu vyru, 
keliolika aficieriu isz 
miestelio, szeszi Francuzai, 
draugai gaspadoriaus isz mok- 
slaines ir keliolika kaimynu isz 
artimo kaimelio. Aficieriai kal
bėjo linksmai gerdami gardu 

j vyną ir rūkydami cigarus.
Tarp jaunu vyru radosi tik 

vienas kuris iszpildinęjo priva
lumus krikszczioniszkus kaip 
privalo.

Tula vakara, po medžioklei, 
pulkas jaunuju vela buvo susi- 
rinkia ir linksmai sznekuczia- 
vosi. Juokėsi ir vienas kita er
zino ir apsakinėjo juokingus 
atsitikimus. Gaspadorius apsa
kė jiems apie girininką kuris 
isz nėtycziu pasiszove ir per 
tai mirė.

Isz to kilo klausymas — ar 
randasi užgrabinis gyvenimas ? 
Tik vienas isz ju tvirtino kad 
yra; kiti juokdamiesi sake kad 
nėra. Jaunas vyrukas pristati
nėjo jiems davadus bet kiti 
juokėsi isz jo pramindami ji 
“ultramontanu ir klerikalu.”

— Na gerai, — tarė Jonas,— 
padarykime sau prižadejima 
jog pirmutinis, kuris isz mus 
mirs, tegul sugryžta adgal ir 
mums apreiszkia ar yra užgra
binis svietas, kada žmogus nu- 
mirszta, ar nėra.

— Sutinkame ant to, — pa- 
szauke visi vienbalsei ir pa
duodami sau delnus, ant ženk
lo dalaikymo duoto žodžio, isz- 
gere ant sveikatos tojo kuris 
pirmiausia jiems a'tnesz žinia 
isz ano svieto.

— Baisiai esmių nuvargęs,— 
atsiliepe po valandėlei vienas 
isz jaunu vyruku, vardu Ma- 
koskis, — ar pavėlinsite man 
atsitolinti?

Nors da buvo gana anksti 
ant atsilsio bet kad Makoskis 
ant rytojaus turėjo važiuoti in 
Krokava, pavėlino jam atsito
linti.

— Ar surasi savo kambarė
li? — užklausė jo Kitneris.

— Taip, tiesiog per darželi. 
Tavo senas tarnas man parode 
ji szi ryta. Laba nakt visiems.

Jo krėslą pastūmė in szali o 
kiti isztiese kojas sėdėjo mal- 
sziai. Vos praėjo valandėlė lai
ko kad sztai durys atsidarė ir 
kokiu tai nepaprastu regėjimu, 
dirstelejas ant visu Makoskis, 
tarė malsziai in susirinkusius:

— Taip, yra gyvenimas už- 
grabyje.

Visi nusijuokė szirdingai isz 
tokio iszsitarimo o tuom laik 
Makoskis uždaręs duris, dingo 
visiems isz akiu.

— Gal už daug eme sau in 
galva musu kalbos, — tarė vie
nas isz vyru.

— O gal sau mane kad ge
riau 'butu sugryžti ir mums pa
sakyti kad permaine savo nuo
mone, — tarė kitas.

— Taip, tai Petrai, stovėda
mas apgynime savo nuomones, 
prispyrei kad jis permainytu 
savo nuomone, — juokėsi tre- 
czias.

— Bet jis man taip nepa
prastai iszrode kada kalbėjo 
tuosius žodžius, — paantrino 
ketvirtas.

— Hei, ponulei! Ten lauke 
dedasi kas tai nepaprasto, — 
suszuko staiga! gaspadorius.

— Gialbekite! Del meiles 
Dievo gialbekite! Ponas Ma
koskis nuskendo!

— Negalimas daigtas, — su
kliko visi drauge! Juk czionais 
ka tik dabar buvo, gal matei ji 
einant trepais? __

— Ne, ne, blustate. Deszimts 
miliutu adgal, eidamas ant at
silsio, prasze manės kad ji pa- 
budineziau isz ryto. Tuojaus 
po tam girdėjau kaip kas tokis 
inpuole in vandeni. Turėjo pa- 

ant suszalusio takelio ir
mpuole in vandeni. Tuojaus 
szokau in vandeni bet naktis 
buvo tamsi ir negalėjau nieko 
matyt. Szaukiau žiburio ir vir
ves o kada žmones adbego, jau 
buvo per vėlu. •

Girdėdami taip baisu atsiti
kima, visi nutirpo bėgdami in 
darželi. Ant žemes gulėjo jau 
sustingtas kūnas Makoskio isz- 
trauktas isz vandens. Liūdna 
procesija sugryžo in ta pati 
pakaju kuri t-aip neseniai ju 
draugas buvo apleidęs. Ir di
džiausi netikėlei prisipažino 
prie klaidos ir intikejo in už- 
gra’bini gyvenimą. Per daugeli 
metu niekas neužmirszo tojo 
baisaus atsitikimo. Vienas isz 
ju, jau senyvas žmogelis, apsa
kinėja da ir sziadien apie taji 
atsitikima už kuri tvirtina su 
savo galva kad tai buvo tikras 
atsitikimas. —F.

Priežodžiai Tinkami
:: Visiems. ::

Kvailiai ir grybai auga 
be sekios o priežodis kalba: 
kvailius ne sėja nes jie pats at
siranda.

Varpas del to yra garsus 
nes vidurys jo yra tuszczias, 
panasziai su kvailiu: kvailys 
daug szneka o jo galva tusz- 
czia.

Jeigu katras paeziuojasi 
nereikalingai, tas netrukus 
pradeda gyventi verksmingai.

* Nemokytam žmogui aku- 
loriai suvis yra nereikalingi, 
jeigu katras nemokytas akulo- 
rius neszioja tai bezdžionka 
pamegždžioja.

Amerikoniszki politikie
riai yra panaszus in ūkininką: 
ūkininkas grudus in žeme be
ria o paskui gausiai renka: po
litikierius kol gaunasi ant urė
do, pinigus beria tarp žmonių 
o paskui renka...

*♦* Kas turi Amerikoj užtek
tinai ini'gu o nežino koki bizni 
užsidėti, tegul sau insitaiso 
spaustuve ir iszleidineja Lietu- 
viszka laikraszti.

■f ♦

Gerai Atsiminti Ant 
Szitu Priežodžiu

* Kas girria save, tas pei
kia tave.

* Greicziau iszmoksi negu 
užmirszi.

Kito niekados nesudyk, 
del saves suda palik.

* Jeigu sude teisybe kalbė
si tai savo kumszczioje rasi.

* Jeigu kelis dolerius pa
skirs! tai daug žmonių nupirk
si..

* Jeigu kam teisybe iszkal-
besi tada priesza del saves tu
rėsi. ,

’•* Niekad žmogus taip man- 
dru nebūna kaip tada kada už
sideda sau saliuna.

* Jeigu žmogus apie laime 
negalvotu tai in žveri pana
szus butu.

Mergina, kad ir nieksza, 
vyra ima ir nežiūri del to kad 
geresnio vyro neturi.

’♦* Geri žmones yra pana
szus in gerus muzikantus, — 
moka net ant szlektu instru
mentu iszgauti gerus tonus.

*ar Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikrasAcz;iQ, Easkubinlėtaj 
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Neiszsižadek
Motinos Savo

; Z IX.
Baltam kambarij. kunigo 

(spingso puiki lampa ap- 
szviėsdama kambarį. Ant ka- 
aiapkos sėdi kunigas ir glau
džia prie savo krutinės galva 
Frano. Jaunikaitis matomai 
turėjo baisu sopuli savo szirdy- 
je, nes liudijo tai aszaros gau
bei ritanczioisios per jo veidus.

Kunigas guodojo jo taji 
skausmą szirdies ir ne pertrau- 
kinejo po ne vienu žodžiu, lau
ke net lig kol toji audra kuri 
blaszke jo szirdi, pati apsimal- 
szins ir praeis. Prispaudinejo 
tik, jo galva prie saves ir glostė 
jo plaukus. Po valandai, atsi
liepė:

—- Apsimalszink mano sū
nau, nesigailėk to, jog iszpildei 
savo -szenta privalumą. Kas 
butu isz tavo mokslo, jeigu ne
žinotum ta, ka žino prasti tam
sus žmoneles, tai yra mylėt ’sa
vo gimdytojus, pildyt ketvirta 
prisakyma Dievo? Daryt gerai 
pildyti savo privalumus, tai 
mieris musu gyvenimo.
—O blusti mano paguodo- 

ias teve tame jeigu prileisdi- 
neji, jog asz gailinusiu jog isz- 
pildžiau savo suniszka privalu
mą. Asz to suvis nesigėdžiu, 
ne gailinusiu; 'bet gaila man 
matant nelabuma žmonių. O 
jeigu tu teve mano matytum 
tuos szandinanezius nusiszyp- 
sojimus, pilnus nuodu, kokias 
mane apmėtė už tai, jog iszpil- 
džiau savo sžvepta prjvaluma 
sunaus, kaip iszjuoke mane už 
tai, jog prisipažinau prie savo 
motinos-,—ubages! O, nelabas 
svietas szios gadynes !

Tai nieko, mano -sunau. Ar 
ankszcziau ar vėliau gailesisi 
jie karezei to. ,Ne vienas isz 
ju vėliaus, kad ji vaikai apleis 
juos ligoi esanezius, arba lai
mingesnių būdams savo gim
dytoju užsigins ju priesz szvie- 
jta primis sau ta valanda, pri- 
mys sau tave, o tie iszjuokimai 
kureis tave apmėtė, slėgs ju 
krutinės.

— O jis, tas sūnūs, kuris ne 
nori žinoti apie mirszt-anczia 
motina savo, su kokiu szandu 
žiurėjo ant manes jis neapsako 
mai didžiavosi, jog asz likausi 
nužemintu, norint isz mudvie
jų ne asz buvau piktadariu.

— Didi teisingyste Viesz- 
paties Dievo! Už nuodemia 
prieszais savo gimdytojus Die
vas visados sunkai nubaudžia 
jeigu gyvensi -teip ilgai kaip 
nsz, paregėsi žmones valandoje 
(atsiskyrimo nuo szios pasaulės 
persitikrinsi tame. Asz ma- 
jeziau jau daugeli užketejusiu 
pusidejeliu, kurie tirpo, kaip 
yaszkas, priesz ugnį, isz gailės- 
|tės ir sopuliu, kada smertis pa-. 
Žiurėjo jiems in akys. Dova
nok jiems, nei ne maustyk apie 
ikerszta, palik tai laikui ir Die
dui, nežiūrėk suvis ant pana- 
fcziu žmonių savžines, o tik pal
enk ir veizdėk ant savo savži
nes,— eik tokiu keliu, o tu at- 
Įeiteje galėsi didžiuotis savo pa- 
Veizdingu gyvenimu priesz ki
tus.

Kunigas paliovė kalbėjus, 
pasikėlė ir pradėjo vaikszeziot 
po kambari. Po valandai su
silaikė priesz sėdinti užsimans- 
•taves Frana, ir tarė:

— Franai!—-delko tu nesi
liausi saves-, kur tavp motina ? 
Kas stojosi su- ja? Drįsai pada

ryti gražu -d-arba, parodei del 
žmonių, kaip privalo daryti 
kiekvienas kūdikis savo gim
dytojams, bet ant to ir užbai
gei, o per tai, viso savo priva
lumo dar neiszpildei.

— Franas paszoko nuo ka- 
napkos, tardamas:

—• Eisiu josios jeszkot! O 
Dieve mano dar padek man 
priduok stiprybes iszteseti sa
vo privalumus ir elgtis visame 
paveizdingai.

Ir paemas kepuria renge-s 
iszeit.

— Toje-gi valandoje, abu
du su kunigu ižgirdo kalba 
kaimuoeziu in klebonija.:

— Hm, suvis jnestebetina, 
-—kalbėjo vienas,—-gere, gere, 
tai ir užsigėrė ant amžių.

— O gal isz gailesties ?—ta
re antrasis.

Kunigas lig ka prijausdamas 
liepe Franui palaukti, o pats 
iszėjo ant gonku pasitikt ūki
ninkus. Po valandai, sugryžes, 
tarė su svarbumu:

Franai, melskis jau už du- 
szia savo motinos, nes ji jau 
ne gyvena!

Franas puolė ant keliu, pri
esz paveiksią Ižganytojaus, ir 
karsztai meldėsi.

Žinome jog motina Frano po 
apleidimui ligonbuczio dau
giau ne sugryžo in karezema, 
ant kampo Mogilskos ulyczios, 
nuėjo, kaip tai sako, in svietą! 
Pirm visko nusprendė atjeszkot 
savo maža dukriuke, kuria lai
kei gulėjimo motinos ligonbuti- 
je paėmė isz mielaszirdystes 
kokia tai pone, aprengė ja, ap
taise ir užsiėmė jos iszaugini- 
mu. Mergiuke po ilgai pasivai- 
kszcziojimo su motina, atsilsė
jo, tuojaus persimaino jos vei
delis, patogus, nes suvis kitaip 
dabar iszrode, isz pageltusio 
-stojosi baltas skaistus, svejai 
iszrodaritis; druezei prisiriszo 
netrukus prie savo globėjos ir 
isz dekingystes ®u didžiausiu 
-smagumą,—buvo visiszkai lai
minga. Vienok neilgai džiau
gėsi tokiu savo gyvenimu tokiu 
buviu, nes motina po iszejimui 
isz ligonbuczio, atrajos ja, atė
mė nuo ponios. Nieko hegial- 
bejo verksmas paezios mergi- 
nukes, nes perdestinejimai ap- 
glaubejas, užsispyrė ir pagal 
tiesas motiniszkos reikalavo 
sugrąžinimo mergaites. Atsi
ėmė ja ne isz meiles motinisz
kos-, o tiktai del to, idant vei
kiau galėtu pažadint žmonėse 
jausiąs mielaszirdystes. Mer- 
gaite-gi -todėl velei turėjo pasi
likti saldu laimingą gyvenimą 
ir eiti vėlei ubagaut su motina, 
kuri bijodama idant mergaite 
josios pametus ja, ne sugryžtu 
vėlai pas -savo globėja, apleido 
suvis Kriokava ir valkiojosi 
po tolesnes aplinkines. Atsi- 
vilko ubagaudama ir gerdama 
po kareze-mas, net in ta aplin- 
kinia kur gyveno jos sūnūs, a- 
pie kuri nieko nežino jo ir palai 
kinejo jau ji už nebesanti ant 
szios pasaulės arba, kur labai 
toli a'tsidurusi, apie kuri nie
kad ir ne maustė, kol tik tuo
met, kada jai pinigu stoka bu
vo ant degtines. Sziczai pasi
tiko su juom netikėtinai suvis,: 
bet jo nepažino ir ne žinotu, jog 
tas ponas geros szirdies, kuris 
nedave musz.t josios, buvo jos 
sūnūs, jeigu butu ne girdėjus 
isz jo locnu.lupu žodžiu. “Tai
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mano motina!” Tas pripažin
imas prie jos moteres, prie tiek 
ponu ir poniu instrigo jai in I 
szirdi lyg vilyczia. Žodžiai tie 
be paliovos skambėjo jos ausy
se, tuojaus atsimainė visiszkai 
nes pirmiaus- apie nieką kita 
ne maustydavo, kaip tik apie 
tai kad iszmelst nuo ko skatiką 
už kuri galėtu isz-sįgert nor 
stikluka gurguoles,—dabartes- 
gi užsimanste ir nuolatos klau
sinėjo saves: “Kodėl tas ponai
tis grąžei pasiredias, prisipaži
no prie jos ir pavadino ja savo 
motina?!” Tas joso-s galvoje 
patilpt negalėjo. “Ka jis galė
jo laimėt ant to prisipažinimo? 
Delko ne pavėlino nuleist laz
dos ant jos pecziu? Ka-gi ji 
galėtu jam duot už tai -apgy
nima. Nieko nieko Laimėjo tai 
jog likosi paniekintas ir isz- 
juoktas nuo savo sandraugų 
ir poniu. Delko ne praėjo pro 
ja suyi-s nei ne žvilgtelejas ant 
ubages?

Niekas jam to už pikta ne
palaikytu nes niekas nežinojo 
nei nedasiprotetu suvis jog to
ji ubage buvo jo motina. Jis 
vienok prisipažino.” — Toji 
mislis kaip gręžtas greže jos 
galvoje. Paėmė mergaite už 
rankos ir nuėjo in karezema. 
Czia pagal papratima vietoje 
pirm visko praszyti czierkeles 
degtines, atsisėdo kamputyje 
ant suolo ir pasirėmus galva 
arit rankos pradėjo vela mis- 
lyt apie scena igirrioje, mate 
priesz akis -savo duszios gražu, 
pilna geradusznumo, pilna do
rybes veidą sunaus — didelis 
skausmas suspaudė jos szirdi, 
nes dabar pažino jog ji neverta 
esanti vadintis motina tokio 
sunaus — ji apie ji niekados 
nesirūpino dasižinot, ji pamir- 
szo apie ji bet Apveizda Dan- 
giszka nepamirszo apie ji — 
jis pabėgės nuo savo nedoros 
motinos stojosi žmogumi -suvis 
ne panasziu in luomą savo mo
tinos bet vienok neiszsižadejo 
jos ir akyse lygiu sau ponu pri
sipažino prie jos. Taip misly- 
dama pradėjo graudžiai verk
ti: “Kas tai jum sziadien, Va
lentina, nieko ir negeret? — 
paklausė szinkorius.

— Duokit, — tarė ubage bet 
toje valandoje duszia jos su
vis negirdejo tu žodžiu kurios 
liuosos isz papratimo, jos lu
pos isztare.

Szinkorius padavė jai pus- 
kvatierki...

Paėmė in rankas bet vos 
pridėjo prie lupu iszdžiuvusiu, 
iszpuole jai isz rankos, nusi
tvėrė už galvos, akis pastate ir 
— puolė kniupszczia ant že
mes. Kraujas užmusze ja, užei
damas ant smegenų, arba apo
pleksija.

In treezia diena po palaido
jimui moltinos, Franas su savo 
globejum kunigu, nuvežė mer
gaite ant mokslo in Žvierzy- 
-niecka klosztori.

XI.
Reikia mums sugryžt dar in 

ligonbuti Kriokavos ant prie- 
miesezio Wesolos, kur-gi buvo
me palikia serganezia motina 
Juozapo, Blažiejenia. Motere 
ilgai kankinosi nes mirtis ne 
velkiai atėjo. Franas sugryžes 
isz kaimo in Kriokava tuojaus 
atlankė ja ir kasdiena paszven- 
te kėlės valandėlės ant pritari
mo ir suraminimo mirsztan- 
czios. Neturėjo jau locnos mo
tinos dęlto geide iszreikszt sa
vo suniszka meile norint tai 
moterei, kuria locnas sūnūs ap
leido. Todėl suvis nestebetina 
jog ligone labai pamylėjo ir 
prisiriszo prie jo drueziai jog 
su troszkumu lauke tos valan

dos kurioje atlankinejo ja 
Franeiszkus. Kada paregėjo 

Į i neinanti in ligoributi, isztiese 
savo isz-džiuvuses rankas ir nu
tverus pritraukinejo jo ranka 
prie savo lupu bet kada’Pra
nas nepavelindavo jai bueziuot 
jo ranka, kalbėjo:

— Pavėlink, pavėlink, geras 
sunau; nes asz niekuom kitu 
tau isznagradint nebegaliu už 
lavo dora szirdi.

Kada Franas iszejo isz li- 
gonbutes, liūdna buvo jai tuo
met ir visu jos suraminimu bu
vo melstis už ji. Jos misilys se- 
ke visur paskui ji, melde Viesz- 
paties Dievo idant saugotu ji 
nuo visokiu nelaimiu ir prie
puoliu idant atitolinėtu nuo jo 
visokius rulpesczius ir ergelius 
idant jam visame Vieszpats 
Dievas laimintu. Tokios mal
dos ne dingsta dovanai, ne nu
eina ant tuszczio nes ju isz- 
klause.

Apie savo loena sunu nieką.- 
dos nieko ne kalbėjo; tiktai 
laikais klejodama per miegus 
szauke^ “Juozai, Juozai, eik 
szen pas mane!” o balsas jos 
tuomet rustai skambėjo.

Vienkart priesz -kėlės dienas 
priesz savo smert, paklauso 
Frano;

— Ar niekad nesimatai su 
Juozu?—tarei:—ar nei dasiži
not apie ji ne galejei?

— Ne,—atsake Franas, ne
žiūrėdamas ligonei in akis 
idant neiszkai'tytu isz ju melo.

Nenorėjo nuodint paskutiniu 
valandų jos gyvėjimo.

— Gal jau numirė? 
Kad Dievas ir duotu tai!

—• Delko, motina, teip kal
bate?

—■ Man butu lengviau mir
ti. Nes jeigė gyvena, tai sunki 
bausme.ji lauke už iszsižadeji- 
ma motinos -savo.

Kalbėjo tuos žodžius be jo
kios rūstybes, bet su skunda. 
Po tam jau niekados ne primi
ne apie tai nedora savo sunu.

Viena diena, atlankius Fra
nui ligonia, atsisveikinejo jia 
kalbėdamas jog ryto vėlai at
lankas. Ligone paėmus jo ran
ka, tarė labi silpnu 'balsu:

— Neapleisk manės, pabūk 
dar k-eles valandas, nes ryto 
jau asz nebusiu gyva!

Franas atsisėdo szale loveles 
ji ne palaido jo rankos, ir ož
keliu valandų užmigo amžinu 
miegu. Užmigo Dievuje aprū
pinta szventąis Sakramentais, 
pasirengus in keloni-a amžinis- 
tes kaipo tikra krikszczione.

Po spaviedei, kuria atliko 
ta vakarą, kada vėliau atidavė 
duszia Dievui, sudėjo rankas ir 
karsztai meldėsi ilga valanda.

—■ Meldžiuos'iu už tave ma
no sunau. ir jaueziu, jog Viesz
pats Dievas neatmes mano 
maldos,—tarė po tam.

— Duok man savo galva.
Franas atsiklaupė prie love

les ir nulenkė galva; ji pabu- 
cziavo jam in kakta dadave:

— Buk laimingu mano ge
ras sunau, buk palaimintas!

Buvo tai paskutinei jos žo- 
džai, nes po keliolika minutu 
jau negyveno!

Franas užsiėmė jos laidotu
vėm; palaidojo grąžei su mi- 
sziom. Ant szermenu Juoza
pas tikras sūnūs nebaszninkes 
nepribuvo, ir suvis nei žinios 
apie save nedave. Kur-gi bu
vo? Kas su juom stoposi?

Paregėsime ji dar karta po 
keliu metu.

XII.
Laikas keliu metu, truputi 

permaine padėjimus pažinsta- 
mu szioje apysakoje ypatų, o 
pirmiause dasižinome, jog 

Franas, pabaigęs mokyklas, 
jausdamas -savije paszaukima 
in luomą dvasiszka, inženge in 
seminarija ir sziandien jau 
esąs kunigu vikariuszu vienoje 
Kriokavos bažnyczioje, guodo- 
tas ir mylėtas nog visu žmonių 
už savo dorumą ir paveizdin- 
ga gyvenimą. Sesuo jo dar 
buvo klosztorije, brolis mokė
jo už ja ir atlankinejo ja daž
nai.

Vienkart-gi sugrįžęs isz klo- 
sztoriaus namo, rado maža vai
kinuką ant gonku klebonijos, 
laukenti ąnt jo.

— Ko-gi nori, vaikinuk, ko 
czia lauki? Prie jas vaikinu- 

i kas prie kunigo pabueziavo 
ranka, ir tarė:

— Praszau kunigėlio pas 
ligoni!

Kunigas veikei apsirengė ir 
nuėjo paskui vaikina, kuris in- 
vede ji in maža grineziuke ant 
-antro gyvenimo, po paezia pa
stoge.

Kamabrelis norint buvo ir 
mažas, ne buvo jame ir jokios 
tvarkos: oras viduje baisei bu
vo neezystas. Kunigas apsi
žvelgiąs po kambarėli paregėjo 
ant lovos gulinti ligoni. Pri
siartino, prie jo. Ligonis labai 
szvakai iszrode.

— Žmogau, juk,—tave tik 
czystas oras toje oloje užspran- 
gyt gali be ligos,—delko nepa
sirūpinai gautis in ligoributi?!

—• Ne turėjau nieko, kuris 
man padaryt vieta ligoributi 
pasirūpintu, tarė ligonis liū
dnai.

— Kaip tai nieko?—-ar jo
kiu giminiu neturi, ar pažinsta- 
mu prieteliu?

— Nieko!— atsake ligonis 
su kartybe.

• Usztoja VahindJ-' tytejinio. 
Ant kunigo nemiela išjudi isz- 
vere tas žmogus,kuris per sa
vo gyvenimą ne uždirbo ne 
tiek, idant nor ligoje turėt pas
pirti, gyvendamas neiszsinau- 
dojo, ne vieno žmogaus simpa
tijų del -saves, neturėjimas nei 
vieno prieteliaus liudijo, jog 
žomgus tas bloga vede gyveni
mą. Ligonis kalbėjo toliaus 
su kartybe.

—. Pakol turėjau pinigu 
samdžiau sau ypatas, kurios 
pritarnavo man, bet nebetekus 
gras-zio, visi mane apleido ir 
paliko vienatini. Visi seni pa- 

. žinstami, -senei pamirszo mane 
nelaiminga! Ir tiktai vos tas 
mažas vaikas mano laikais at
lanko idant pažiūrėt ar dar es
mių gyvas, apart to, niekas 
’daugiau neužeina pas mane! O, 
baisus mano padėjimai, -sun
kus gyvenimas!

Užlaužė rankas, kad net su- 
braszkejo, isz bai-saus rupes- 
czio.

Kunigas tuomet temingai 
prisižvel'ginedamas in ligoni, 
su nusistebėjimu pažino jame. 
Juozapa Dunskai guvernor’u 
ponios W. isz Volyn i aus. Teip 
tai 'buvo 'tas pa'ts. Laike, kada 
mes ji paskutiniu kartu matė
me, neblogai jam vedesi. Su- 
rinkias pinigu guvernauda- 
mas, iszvažiavo in Viedniu, 
idant ten iszduot egzaminą ant 
profesoriaus. Ten laimėjo, nes 
egzaminą iszdave visiszkai ge
rai ir ingijas dinsta, sugryžine- 
jo in Kriokava.

Vienok teisingyste Dievo ne
galėjo pavelint, idant tas žmo
gus džiaugtųsi taj-e laime, kuri 

- buvo subudavota ant užmirszi- 
mo moti'nois, ir aplaistyta jos 
ąszarom. Dievas girdėjo -skun
das mirsztanczios. Tai-gi džio- 

■ vos liga apimtas tuoijaus ture- 
• jo iszsižadet savo dinsto ir tam 
; smirdanezem mažam kambare-

lije gyvasti užbaigti, pamirsz- 
tas nuo žmonių ir prieteliu. 
Kunigas Franeiszkus Gvazdi
kas pažinias ji dabar primine 
sau visa gyvenimą praeita, pa
lingavo su galVa liūdnai, pa- 
mansties apie žodžius neba-sz- 
ni-nko savo -globejaus.: “Didi 
ieisingiste Dievo !-už nuodemia 
prieszais gimdytojus Dievas 
baisiai baudžia. Jeigu gyvensi 
teip ilgai kaip asz, persitikrin
si. Ne kerszink tavo skriau
dikams, o palik ta laikui ir 
Dievui.”

— O, kam mane Dievas lai
ko ant -szio svieto lig szia-m 
laikui!—■svietas nedoras pilnas 
apmaudos,—a't-siliepe su skaus
mu velei ligonis.

— No pliovok, nerugok, 
ant Dievo, o geriau padaryk 
rokunda su savo savžine, gal 
rasi ten kokia nuodemia, kuri 
iszaiszkins tau tavo nelaime. 
Tas kentėjimas gal tik bausme 
yra del tavęs.

—• Nieko neužmusziau, ir 
niekam nepadariau dideles 
skriaudos gyvenime.

—• Primyk sau gerai visk a.
Ligonis užsimanstes.
—• Nieko ne pamenu.
— Palauk asz tau primysiu. 

siu.
— Pameni dar-savo motina?
Mirsztantis sudrėbėjo. Už

imtas savo luomą, o po tam sa
vo kentėjimais, niėkado-s ne 
patemyjo, niekados nei to, jog 
tekis 'pamirszim-as yra -sunko 
nuodemia. Dabar, kada jam 
valandoje smerties primine 
motina, visi užsnuduseį iszme- 
tinejimai ant kart pabudo ir 
pradėjo grauszt jo duszia kai
po baisiaus kirminai; szeszelis 
už sirutinuosios motinos stojo 
jam priesz akis duszios rodėsi, 
jog girdi josios skundus ir gra
sinimus; nežinojo pats kur 
slėptis nuo to visko kuom atsi
gint, kur suraminima del saves 
atrast.

—■ Ar kuniga-s pažinojei 
mano motina? — paklausė -su 
mals-za.

— Buvau prie jos mirimo.
—• Kaip,-gi mirė?
—- Numirė apleista nuo 

žmonių, -pamirszta per loena 
sunu!

—> O, baisi bausme Dievo 
ant manes puolė, suprantu, su
prantu!— tarė nusidėjėlis -su 
didžiause gaileste ir nukorę 
galva ant kratines.

Miglotose akyse jo galima 
buvo matyt baisiausi rūpesti 
ir gailesti.

—- Isz kur-gi tu galejei pa
žint mano motina,—kas tu eisi 
kunige?

—■ Franeiszkus Gvazdikas, 
senas tavo Įpažinstamas,—pa
meni ?

—■ Tu!— paszauke ligonis 
garsei ir nutveręs ji už rankos 
pasikėlė ir pradėjo prisižiuri- 
net temingai neatitraukdamas 
savo placzei atidarytu akiu 
nog jo veido. Tai-gi tu esi ku
nige sūnūs ubages? O, tau 
Dievas laimino, nes tu nesige- 
dijei -savo motinos, tu-gi neisz- 
sižadejei josios pa sitiki as su ja 
norint buvo ubage! —paszauke 
velei -su didžiausiu sopuliu.

Po tam užsikosėjo ir tas ko
sulys’ jau jam nedave daugiau 
atsikvote't; po keliu minutu 
jau negyveno!

Kunigas atsiklaupė ir meldė
si už jo duszia. Tokis buvo ga
las Juozapo Dunsko, to sunaus 
kuris pamirszo apie savo moti
na. Tokis bus gyvenimas ir 
pabaiga gyvenimo kiekvieno, 
kas nepildo ketvirto prisaky
mo Dievo, kas apleidžia savo 
gimdytojus, negali tikėtis lai
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mingo gyvenimo ant žemes nei 
po smert!

* * *
Kas tėvo ir motinos neguodojo, 
Prie ugnies naminės nesuszilde 
Pats sotus, alkstancziu, tėvu 

ne papenėjo,
Ir vargstaneziu prie saves ne 

priglaudę,
Vargas, tam vargas, ne jin 

Dievas apleis,
Szmotelio duonos jis pats 

nebeteks;
Ugnis namine po jo pastoge 

iszble-s,
Ir žmones priėtelei nog jo 

atsitrauks.
Jeigu ne patiks ji bausme ant 

szios -pasaulės,
Saužine bus jam nevidonu 

baisiausiu,
Kankins ji baisei valandoj 

smerties.
Ir paszauks in srida priesz 

sudžia augszcziausi.
Dėlto guodokit tęva Ir motina 

savo,
Idant jums Vieszpats laimintu 

ant žemes,
Idant būtumėt guodoti nog 

vaiku savo,
Ir idant jus Vieszpats, ne 

atstumtu nog saves!
GALAS.

— Priesz Svietine Kare, 
Amerikas buvo kaltas Europi
nėms vieszpatystems apie trys 
bilijonus doleriu, bet in du me
tu po tai karei, Europiszkos 
vieszpatystes yra kaltos Ame
rikai daugiau kaip trylika bi
lijonu doleriu ir da tos sko
los neužmokėjo.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

[MmiMNIAN] 
Ldance roLioJ

Qontaini^ a choice Į 
collection of the mat MH popular Lithuanian s|

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Dėdienė ..................................Polka
Leiskit in Tėvyne........... Marszas
Žideli Juodeli .................... Polka
Jūžintą................................... Polka
Dusetos............................  Polka
Panemunis ............................ Polka
Marijampolis....................... .'Polka
Mergužėles .......................   Polka
Kariszka .......................  Polka
Baliaus................................... Polka
Lietuvos Kvietkos..............Valcas
Dvieju Žodžiu.......................Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ..............................  Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................ Polka.
Lengvos Kojos...................... Polka
Bajorai................................. Polka
Einik....................................... Polka
Laksztutė .......................... .. .. T olka
Ubagu Kaimas.......................Polka
Naszlys....................................Polka

Preke knygos tik 75J. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES
— Rugsėjis (September).
— Gerai žinomas visiems 

gyventojams North Mahanoy 
Brekerys, prigulintis prie Rea- 
dingo kasyklų, buna sugriau
tas per darbininkus. Apie 
penki metai adgal, kada užėjo 
bedarbe, ir likos pastatytas di
delis brekeris St. Nicholas, tas 
brekeris sustojo. Daug metu 
nomas kaipo Silliman s-gmhm 
adgal tas krekeris buvo žino
mas kaipo Silliman brekerys. 
Kontrakta ant sugriovimo ap- 
lai'ke Godlauskas, isz Frack- 
v'illes. I

— Ponas Jonas Zerolis, isz 
Chicagos, lankėsi szioj apielin- 
kej pas gimines ir pažinsta- 
mus, taipgi atlankė savo szvo- 
geri Martina Kulbicka, Mi- 
nersvilleje.

— Unijos virszininkai ap- 
reišzke darbininkams kad ne
temintu ant jokiu paliepimu 
kad sugryžti prie darbo pakol 
Reading© kompanija padalys 
lygiai darbus po visas savo ka
syklas.

— Pana Mare Grinevicziu- 
te, kuri yra sekretorka pas 
daktara Hensyl, iszvažiavo ant 
vakacijos pas gimines in New 
Yorka ir Jersey City kur lan
kysis kėlės sanvaites.

— Utarninke prasidės viso
kį valdiszki darbai tarp kuriu 
randasi ir pristatymai prie 
Junior High School, Mahano- 
.iuje.

— Nauja patroline stotis 
likos atidaryta Frackvillej del 
vaistines palicijos kuri patro- 
liuos visus plentus szioje aplin
kinėje/ i i

— Utarninko ryta bus isz- 
vežti pelenai ir szaszlavai vie
toje Panedelio. Iszneszkite sa
vo pelenus szi vakara.

— Petnyczioj atvažiavo isz 
Shenadorio daug automobiliu 
su mėsiniais straikieriais — 
moteremis, kurios protestuoja 
priesz branguma mėsos.

— Vietinis pacztorius ap- 
laike net trylika pasiulinimu 
prapėrcziu ant statymo naujo 
paczto mieste. Katro pasiulini- 
ma valdžia priims tai sunku in- 
speti. ■ »■

SHENANDOAH, PA.
— Daugiau kaip penki 

szimtai moterių pikietavo vi
sas mesinyczias czionais kaip: 
Shenandoah A'bBatoir ir Swift 
& Co. Petnyczios vakara pikie- 
tai atplesze vagona mėsos pri
gulinti prie Swifto kompani
jos, aplaistė visa mėsa gazolinu 
kaipo ir sunaikino du naujus 
trokus kuriuos kompanija ne
seniai buvo nusipirkus. Palici- 
ja arėsztavojo Mare Dunelevi- 
cziene kuri likos nubausta už 
kerszinima su akmeniu vienam f
vaistiniam palicijantui.

— Kunigas Degutis praeita 
sanvaite suriszo mazgu mote
rystes pana Emilija Norkevi- 
cziute su Steponu Lazur, isz 
Yatesvilles.

Philadelphia, Pa., f Julija 
Kateliunas, 20 metu amžiaus, 
gyvenanti ant 7931 Harley uly. 
likos užmuszta per troka kuris 
apsivertė ant josios, ant Bruns
wick uly. Nelaiminga mergina 
ėjo ulyczia, kada tame laike su
sidūrė trekas su strytkariu ir 
apsivertė ant josios. Tro'kman- 
as ir varytojas stry kario likos 
aresztavotais.

AKYVI SZMOTELIAI 
ISZ VISU DALIU 

SVIETO
Gal viena isz veikliausiu mo

terių ant svieto sziadien yra 
“iyalada” abba miestiszka mo
kina isz Ibadan, didžiauses 
miestas Negro, Afrikoje, ku
riame gyvena apie 250 tukstan- 
cziu žmonių, su aplinkine. Be 
jokios pagialbos nuo kitu, toji 
motere apsvarsto visokius ne-i 
supratimus tarp moterių kurie 
kyla tarp vyru ir kaimynu.

Suvienytose Valstijose lan-l 
kosi in bažnyczias daugiau 
kaip 60 milijonai žmonių arba, 
du isz kožnos .szeimynos. Bet 
250 tukstancziai szliubu kurie 
atsi'buna kas meta, buvo duoti 
per svietiszkas ypatas be jokiu 
bažnytiniu ceremonijų.

. ♦♦♦ *♦*

Skaitlis žmonių kurie gyve
no ir mirė ant szio svieto nuo 
pat pradžios svieto, (apie 6,000 
metu adgal, buvo apie ketures- 
deszimts bilijonu dusziu.

Abisinai yra vietiniais 
krikszczioniais ant svieto kurie 
szvenczia dvi Nedeldienas kož- 
na sanvaite — Subatas ir Ne- 
deles, kurie padare szventu 
Pilotą kuris iszdave Kristų in 
Žydu rankas..

v

Daugeliose vietose ant svie
to randasi kuopos žmonių ne
prilyginant tuju kurie randasi 
kalėjimuose ir klosztoriuose 
kurie yra užganadinti gyventi 
be moterių. Ant pavyzdies, ant 
salos South Georgia, ant At- 
lantiko mariu, randasi kaime
lis susidedantis isz 600 vyru 
tarp kuriu randasi tiktai viena 
motere.

Sultonas Mou'ley Ismail, ku
ris valde Morroka nuo 1672 lyg 
1727 mete ir kada mirė turėda
mas 80 metu, 'buvo vienas isz 
didžiausiu tėvu. Jo haremas 
buvo gal didesnis už karaliaus 
Salamono kurio pacziules ap
teikė ji su 1,100 vaikais. Jeigu 
tasai karalius turėjo susineszi- 
ma su savo moterėlėms per 50 
metu tai pasilikdavo tėvu kož- 
na 17 dienu laike jo vieszpata- 
vimo.

Greenwich, Conn, f Aplaike- 
me žinia apie mirti musu seno 
skaitytojaus D. Szaris, kuris 
mire Greenwich ligonbuteje 
kur isžbuvo per daug metu. 
Apie velioni mažai žinome. 
Gal jo gimines pranesz mums 
platesniu žinių apie jo mirti.

ANT PARDAVIMO.

Dubeltavas namas, su salu- 
nu laisnais, Mahanoy City. 
Būdama naszle, turiu greitai 
parduoti už nužeminta preke.

Atsiszaukite in ’“Saules” 
ofisą. (S.6)

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas szioj /V 
apelinkeje. Bile ko- W? 
kiam laike; diena ar W 
nakti. Visąda turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Į 
Grabu. Laidoja nu- Į 
mirlieus pagal naujau
sia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininke į 
moterems. Prieinamos J 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J , _
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TEISINGAS :: ::
:: :: DRAUGAS

...PASAKA...

Keli szimtai metu adgal, tū
las jaunas karalaitis Sengoras, 
pasirenginejo in tolima kelio7 
ne, net in Balta Karalysta. To
ji kelione buvo tolima ir labai 
pavojinga: per girres ir status 
kalnus. Jo motina, karaliene 
Sengora, stovėjo ant trepu pa- 
lociaus ir graudžei verke, kad 
rodos jos szirdis plysz isz gai- 
leszczio, nes ji bijojo, kad jo
sios sūnūs jau daugiau gal ne- 
sugrysz isz tosios ilgos kelion
es. Kada sūnūs jau atsisvei
kino, jo motina in ji prakalbė
jo:

— Mielas mano sūneli, imk 
szituos tris obuolius ir kada 
sutiksi jaunikaiti, kuris tau 
patiks, pasidalyk su juom vie
na isz szitu obuoliu. Jei jisai’ 
bus teisingas, tai jisai ims ma
žesne dali, o jeigu yra veid
mainingas, tai pasiims sau di
desne dali obuolio.

Pasiėmė tris obuolius, pade- 
kavo motinai už gera patarimą 
karsztai pabucziavo motina ir 
leidosi in kelione. Karalaitis 
keliaudamas per girres ir kal
nus, prijojo prie vienos kar- 
czemos ir sumanė ten pernak
vot. Vaikszcziodamas po kar- 
czema, ipatemijo jauna vyra, 
kuris neseuei buvo sugryžias 
isz keliones. Karalaitis pasi
kalbėjas su juom, perpjovė o- 
buoli ir pasiūlė nepažinsta- 
Diam. Labai nusistebėjo, kada 
pamate kad jisai pasiėmė sau 
didesne dali.

Dienai iszauszus, karalaitis, 
keliavo toliauš. O kad ta die
na buvo labai karszta, sustojo 
prie szulinio, prie kurio sutiko 
kita jaunikaiti, kuriam davė 
puse perpjauto obuolio. Ant jo 
nelaimes ir tas iszrinko sau di
desne dali obuolio.

Už keliu dienu, karalaitis 
prijojo koki tai kaima ir ant 
nelaimes jo arklys suklupo ir 
puolė ant žemes. Tame greitai 
pribėgo prie jo senas kareivis 
Rodesas, prigialbedamas. pri
kelti arkli. Karalaitis mane 
kad tai gali teipgi būtie sziurk- 
sztus žmogus, bet prisižiurejas 
jam geriau, pamate kad jisai 
turėjo mėlynas akis ir iszrode 
malonaus budo, pasiūlė jam 
puse paskutinio obuolio.
Rodesas pasirinko sau mažes

ne dali obuolio, per ka karalai
tis labai nudžiugo ir melde ka
reivio, kad butu jam draugu jo 
kelionėje, ant ko su mielu noru 
kareivis sutiko nes jam nu
bodo kaime gyventi.

Už kokio tai laiko, karalaitis 
su savo draugu pribuvo in Bal
ta Karalysta, kur svecziuoda- 
masis, su labai patogia karalai
te, ja geide apturėti sau 
už paczia, bet karalaites tėvas 
nesutiko ant to. Karalaitis su 
pagialba savo draugo iszvoge 
nakties laike karalaite,'isz pa- 
lociaus ir nusivežė in savo ka
ralyste ; apsipacziavo ir laimin
gai gyveno, o Rodesa padare 
savo pirmutiniu ministerium.
Du jauni vyrai kuriuos sutiko 

karalaitis kelionėje, buvo tai 
pagundos siunstos per ragan- 
nas, kad karalaitis neprijotu 
prie Baltos Karalystes. —F.
r, ----- ......

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 

t- ... ----------------
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GERIAU PAGIRT NE1

KAIP PANIEKINT ;
I

Senovės laikuose gyveno ka
ralius kuris labai mylėjo savo 
miestą ir geide ji pagerint ir 
padabinti kad iszrodytu pui-' 
kesnis ne kaip kitu karalių; 
miestai. Tieji, kurie norėjo Į 
miestui užkenkti arba jo gy-j 
ventojams, buvo greitai ap- Į 
ma'lszyti ir nubausti bet tieji, 
kurie stengėsi miestą pagerinti 
ir daryti jam gerai buvo pffr 
karalių gausiai apdovanoti.

Viena meta karalius nutarė 
duoti viena milijoną doleriu 
tam žmogui kuris savo kasdie
niniam darbe ir pasikalbėjime 
padarytu miestui gerove kas 
miestui daugiausia yra reika
linga ir pasiszvenstu del jo la
bo.

Tarp gyventoju gyveno mies
te du žymus gyventojai vardu 
Jonas ir Petras.

Jonas buvo sau paprastas 
žmogelis, nekiszo nosies kur 
nereikia ir mažai kalbėdavo 
bet kada pamatydavo skyles 
ant ulycziu, szaszlavas ant kie
mu ir kitus neszvarumus mies
te tai stengėsi tai praszalinti 
arba pataisyti.

Ir Petras patemino kas buvo 
blogo bet apie tai užtylėjo ir 
niekam apie tai nesakydavo. 
Petras niekados neužbaigdavo 
savo kalbos su kitais jeigu ne
užbaigdavo žodžiais: “musu 
miestas isztikruju yra vienas 
isz arsziausiu.”

Niekados neatidarydavo sa
vo 'burnos jeigu nesurasdavo 
visokiu priežašeziu ir panieki
nimu: mokslaines buvo nege
ros, bažnyczios- apsileido pra
platinime Dievo "žodžio, kuni
gai buvo veidmainiais, palici- 
ja supuvus, virszininkai graf- 
teriai o gyventojai tamsus ir 
neiszmintingi. Beveik kožna 
diena Petras vis paniekindavo 
savo miestą baigdamas sziais 
žodžiais:

— Jau seniai bueziau aplei
dęs szi miestą jeigu ne'bucziau 
in ji indejas savo visus pini
gus.

Kada žmones dagirdo ji taip 
kalbant sake:

— Isztikruju Petras aplai- 
kys dovana nes jis iszrado dau
giau priežašeziu ne kaip kiti.

Kada karaliauk sznipai su
dėjo jam raparta prie pabaigos 
meto ka girdėjo, Jonas ir Pet
ras likos paszaukti in kara
liaus palociu.

— Na Jonai, matei daug da
lyku kurie buvo negeri mieste 
bet stengeisi juos pataisyti ir 
tokiu budu pasirodei geru gy
ventoju miesto. Užsitarnavai 
ant mano dovanos vieno mili
jono doleriu.

— O ka asz gausiu? — atsi
liepė Petras nusiminęs.

— Tu, — paszauke karalius 
užpykęs, — busi iszvestas isz 
miesto ir iszspirtas už jo rube- 
žiaus. Tu esi negeistinu gyven- 
tojum kuris tik atranda viso
kias priežastis ir užtrucinai gy
ventojams ju gyvenimą. Tokiu 
žmonių pas mus nereikia o ka
da tavęs neteksime tai del 
miesto bus didelę gerove ir bus 
malszesnis gyvenimas visiems.

Kiek tai panasziu Petruliu 
randasi kožnam mieste ku
riems niekas nepatinka bet pa
tys nepasidarbuoja del miesto 
gero ir jo gyventojams? —F.

* Pietinėse valstijose nige- 
riai labai myli valgyt krokodi- 
liaus-uodegas.

TEODORAS ROOSEVELTAS BRAZILIJOS TANKUMYNUOSE.
Ka tik sugryžo pulkininkas Teodoras Rooseveltas (sūnūs mirusio prezidento Roose- 

velto) isz Matto Grdsso tankumynu Brazilijos in kur buvo nuvažiavęs jeszkoti nekuriu žvė
rių del valdiszku muzeju. Jis stovi viduryje su savo draugais.

ARBUZINE PARTIJA DEL KONGRESMONU.
Ka|mersijos kamisorius Rciper, ana diena parengė “arbuzine partija” del savo drau

gu ir kongresmonu. Nuo ikaireses yra: vaistinis prokuratorius Cummings, sekretorius Ro
per, ukystes sekretorius Wallace ir sekretorius Ickes, kurie laiko po dideli szmota arbūzo 
isz Karolinos.

ATKERSZINO JAUNAVE
DŽIUI SZPOSU BET PATS

PASILIKO JO AUKA.

Klaussenburg, Austrija., — 
Gana dideliam kaime Murosze- 
vic, laike svodbos Juozo Gazol
io, kas tokis patemino prie lan
go juoda medini graba. Szve- 
cziai iszejo laukan persitikrint 
kas jame galėjo būti, bet vieto
je lavono rado jame laiszkeli 
ant kurio buvo paraszyta: 
“Tegul jaunavedis jame atsi
gula ir užmiega ant amžių 
nes tai mano dovana del ,jo 
kad pavogė nuo manes mano 
mylima, be kurios negaliu 
gyventi.”

Tuojaus jaunavedis dasipra- 
to kas jam toki szposa iszkirto 
nes tai buvo jo pažystamas, ko
kis tai Feliksas Dolhano, ku
ris taipgi radosi ant vestuvių. 
Tada, vestuvininkai ji gerai 
nugirdė, paguldo in ta pati 
graba ir nuveže namo.

Laike nakties, Dolhanas pa
budo ir net nutirpo isz baimes, 
kada pamate kur guli ir teip 
persigando, kad in kėlės miliu
tas isz dideles baimes mirė. Už 
dvieju dienu, likos palaidotas | 
tam paežiam grabe, o ant laido" 
1 uviu dalyvavo visi kurie rado
si ant tuju vestuvių. — Kaip 
sako: “Pats sau iszsikase duo
be ir in ja inpuole.”

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

KOŽNAS MATO ANT KOKIOS PARTIJOS JISAI BĖGA.
Dawson Martin Yerkes, isz Upper Darby, Pa., yra kan

didatu ant pavietavo kąmisoriaus ir kad visiems apgarsyti 
ant' kokios partijos jisai bėga, pasamdė dideli sloniu ant ku
rio joja po visa aplinkine. Yra jisai republikonu.

DIDŽIAUSIA PAUTIENE ANT SVIETO.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1’512

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

Gubernatorius Clarence D. Martin, isz Washington vals
tijos, maiszo viena isz didžiausiu pautienių susidedanti isz 
septynių tukstiancziu kiausziniu kuri bus pakepta laike' mil- 
žiniszko pikniko kuris atsibus Chehalis, kur toje aplinkinėje 
daugiausia produktoje kiausziniu. Pautiene likos iszmaiszy- 
ta dideliam konkretiniam puode. Pautiene bus padalinta del 
suvažiavusiu svecziu isz visu aplinkiniu.
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