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Isz Amerikos
DVI MINYSZKOS 

UŽMUSZTOS.
' Hollister, Calif. — Sesuo 
Marija Juzefina, perdetine 
klosztoriaus Notre Dame, mies
te Visalia, Calif., ir sesuo Ona 
Elzbieta likos užmusztos auto
mobiliu nelaimėje kada ju au
tomobilius susidūrė su dideliu 
tro'ku artimoje Hollister. Dvi 
kitos minyszkos, kurios važia
vo tam paežiam automobiliuje, 
likos pavojingai sužeistos.

JAUNAVEDIS SAKO KAD 
JI NUOTAKA NUPIRKO 

ANT ISZMOKESCZIO.
Boston, Mass. — Jaunave- 

dis, kuris sakosi kad jo paeziu- 
le nupirko ji už 1,000 doleriu, 
ant iszmokesczio, $50 ant ran
kos ir $10 ant menesio, dabar 
meldžia sūdo kad taja vineze- 
vone pripažintu kaipo nelega- 
liszka. Meyer L. Zola, raszti- 
i’inkas, užmetineja savo pa
ežiai, kuri buvo Miss Shirley 
Hirsch, buk ji atsisakė pildyti 
savo vedusius privalumus kai
po pati ir reikalauja 1,000 do
leriu kad galėtu iszmoketi pi
nigus už jo pirkimą.

Zola tvirtina kad Shirley ji 
nupirko nuo kitos merginos su 
kuria jis buvo susižiedojas. 
Abudu yra Žydai. Niu, giszeft 
yra giszeftu.

MAISZATIS TARP PIKIETU 
IR DARBININKU; KELI 

SUŽEISTI.
Wilkes-Barre, Pa. — Vaisti

ne palicija ir szerifai likos isz- 
szaukti apmalszyti maiszati— 
sumiszima, tarp darbininku ir 
pikietu prie L.&L. Coal Co., 
kasyklų, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip szimtas žmonių. 
Revolveriai, akmenai ir plytos 
buvo naudojamos muszije ir 
keli likos sužeisti. Ergelis pra
sidėjo kada 40 anglekasiu at
važiavo isz Pittstono in darba 
priesz ka pasiprieszino vieti
niai darbininkai kad kompani
ja priiminėja prie darbo sveti
mus žmonis. Pittstono angleka- 
siai atvažiavo su automobi
liais ir likos apsiaubti per pi- 
kietus ir tuojaus prasidėjo 
musztyne. Palicija apmalszino 
maisztininkus. L.&L. kompani
ja parandavojo taisės kasyklas 
nuo Plymouth Red Ash Coal 
kompanijos 1 d. Julajaus.

UŽVYDEJIMAS, BARNIS IR 
ANT GALO MIRTIS.

Atlantic City, N. J. — Nuo
taka, 19 metu, kuri apsivedė 
tik trys menesiai laiko adgal, 
likos surasta savo kambarėly
je czionais, perdurta per szirdi 
per savo vyra. Kada kaimynai 
adbego pažiūrėt kas atsitiko, 
rado vyra sėdinti prie jos lavo
no. Per kėlės sanvaites porele 
tankiai barėsi apie buvusi jos 
jauniki ir tas davede jos vyra, 
Stasi Oldham, prie paszelumo 
o kada ji iszvare isz stubos da 
labiau persieme užvydejimu ir 
ana diena atejas pas savo mo- 
tere perdure ja peiliu. Vyras 
likos uždarytas kalėjimo.

VAIKAI VELA SURADO 
SKLEPE SKARBA.

Baltimore, Md. — Teodoras 
Jones ir Harry Grob, kurie 
praeita meta surado 20 tuks- 
taneziu doleriu aukse skiepe, 
ant Eden u'ly., ana diena taipgi 
tam paežiam skiepe iszkase 10 
tukstaneziu doleriu aukse.

■Slaptybe suradimo skarbo 
iszsidave kada 500 doleriu li
kos pavogti isz namo vieno vai
ko o Grob sako kad jo motina 
pardavė jo dali, $3,400, kokiam 
tai žmogui.

MĖLYNAS NRA ERELIS 
“PASTIPO.”

Washington, D. C. — Mėly
nas NRA erelis, kuris taip 
ženklyvai atsižymėjo ant viso
kiu iszdarbiu kad be jo jokis 
biznierius negalėjo vesti pa
sekmingai savo bizni, sziadien 
likos pripažintas per valdžia 
kaipo “negyvas.”

Mėlyno erelio paveiksią szia
dien negalima naudoti po baus- 
mia.

JUDOSZISZKAS PABU- 
CZIAVIMAS MOTINOS.

Breslin, Pa. — Katre Stafin- 
ski, turėdama koki tai nesusi
pratimą su savo vyru, sumanė 
isz piktumo atimti sau gyvasti. 
Parsineszus isz aptiekos tru- 
ciznos, iszgere, prispaudė savo 
asztuoniu dienu kūdiki prie 
lupti ir s'zirdittgai" ji pabuezia- 
vo. Trucizna gavosi in kūdikio 
burnele ir jis drauge su motina 
mirė. Vyras likos aresztavotas 
bet vėliaus paleistas nes priesz 
ji nieko nesurasta nes motina 
pati pasidarė sau mirti.

5,000 DOLERIU ATLYGINI
MO UŽ DESZIMTS METU

KALĖJIME.
Madison, Wis. — Guberna

torius La Follette pasirasze 
ant bylos kuri atlygins Jonui

Johnson 1924 mete likos ap- 
penkis tukstanezius doleriu už 
persedejima nekaltai kalėjime 
per deszimts metu.

Johnson 1911 mete likos ap
kaltintas už nužudymą septy
nių metu mergaites, Onos Lem- 
breger, kurios nuogas lavonas 
likos surastas Mendota ežere. 
Likos jis nubaustas ant viso 
amžiaus in kalėjimą bet in de
szimts metu vėliaus pasirodė 
kad jis nebuvo žudintojum 
mergaites tiktai kitas žmogus. 
Gubernatorius dagirdes apie 
tai paliuosavo ji tuojaus ir pa
ženklino jam 5,000 doleriu už 
jo nekalta nubaudima.

SŪNELIS LIUDINTOJUM 
BAISAUS DARBO TĖVO.
Sheriden, Mo. — Būdamas 

savo paežiai labai užvydus, nes 
jis buvo už ja penkiolika metu 
senesniu, Benas Schrapp, pa
griebęs ja už plauku, parmetė 
ant grindų ir perpjovė jai ger
kle. Po tam atsistojas priesz 
veidrodi, patraukė su britva 
sau per gerkle ir sukrito negy
vas ant grindų.

Keturiu metu sūnelis buvo 
liudiutojum tojo baisaus atsi
tikimo kuris iszbego laukan 
verkdamas. Kaimynai adbego 
ir rado tęva ir motina negy
vus.

SUGRYŽO NAMO PO 19 ME
TU; PACZIULE JAM 

DOVANOJO.
Greensburg, Pa. — Jonas 

Barnes, 67 metu, kuris dingo! 
isz namu 19 metu adgal, ana 
diena sugryžo namo ir susitai
kė su savo paeziule kurios ne
matė per tiek metu. Priežastis, 
del kurios apleido savo pasto- 
gia buvo tokia:

Mete 1916, susikivirezinesį 
su savo motere, kerszino ja nu- 
szovimu ir laike tasynes jo 
duktė stengėsi atimti nuo jo 
revolveri ir tame revolvris isz- 
szove ir kulka pataikė in duk- 
tere, užmuszdamas ja ant vie
tos, po tam jis dingo isz namu. 
Ant rytojaus jo surdotas likos 
surastas prie upes ir visi mane 
kad jis pasiskandino. Apie ji 
nieko nebuvo girdėt per 19 
metu kad sztai nesenei dažino- 
ta kad jis gyvena pas savo 
prieteli ant farmos netoli czio- 
nais. Sudas pripažino ji nekal
tu ir dovanota jam kalte.

NULAUŽĖ SPRANDĄ KŪDI
KIUI ISZ PIKTUMO.

Bloomington, Ind. — Dirb
damas sunkiai fabrike, Miko
las Cressman tikėjosi surast 
pasilsi namie bet jo nerado nes 
dukrele asztuoniu menesiu am
žiaus naktimis verkdavo ir tė
vas negalėjo užmigt. Tas ji pa
dare labai nerviszku ir kada 
ana diedą parojo isz darbo o 
dukrele vis verke, pagriebė ja 
isz lovos trenkdamas in siena 
taip smarkiai kad mergaites 
sprandas nulužo. Daktarai pri
pažino kad tėvas dukrele už- 
musze ir likos uždarytas kalė
jime.

NORĖJO PACZIAI ATKER 
SZYT BET PATS INPUOLE 

IN DUOBE.
Patchoque, N. Y. — Laiky

damas savo paezia atskiram 
namelyje, užmiestyje, per ke- 
liolkia metu, Harris Taylor, 
labai buvo užvydus jai. Pri
vertė jis savo paezia szokinet 
karnavaluose kaipo “hula-hu- 
la” merga, kuri pritraukinejo 
su savo’szokiu daug žiopliu ir 
už tai sumanė jis jai atkerszyt.

Netoli namo, ant kelio ve- 
danezio in miestą, randasi til
tas per upe. Czionais jis pada
re lizdą del barszkucziu ir taja 
vieta aptvėrė. Paežiai parode 
kirmėlės ir taip vargsze iszgaz- 
dino kad motere nedryso iszei- 
ti isz namo per kelis metus. Su- 
gryždamas namo viena vakara 
isz miesto, Taylor, gerai užsi
traukęs, puolė nuo tiltelio tie
siog in lizdą barszkucziu. Ant 
lytpjaus žmones rado ji negy
va ant kurio lavono slankiojo 
daugelis kirmėlių.

MEDINE KOJA PRIEŽAS
TIM PAYRIMO VESELKOS.

Cleveland, Ohio. — Franas 
Paticz, 30 metu, per tris metus 
merginos! su savo mylima bet 
nežinojo kad mergina turi me
dine koja. Kokiu budu jis ta 
isztyrinejo tai mes nežinome 
bet Veselka pairo ir tiek. Dabar 
Franas skundžia savo mylima 
kad jam sugražintu deimantini 
sužiedotini žiedą kuri jai pado
vanojo.

PIRKO KEDE UŽ 1 DOLERI, 
RADO JOJE 840 DOLERIU.
Salisbury, Md. — J. D. Bra

dos,. gyvenantis Vienna, Md., 
kuris neseniai pirko sena kode, 
antra-rankiniam sztore, szia
dien džiaugiasi isz savo invest- 
mento, būdamas turtingesnių 
840 doleriais ir auksiniu ziego- 
relių.

Kada parsivežė sena kede 
■ namo ir pradėjo uždėti ant jos 
nauja apdangala, nemažai nu
sistebėjo surasdamas po pamu- 
szalu bumaszkas po 10 ir 20 
doleriu ir auksini ziegoreli. 
Brades nusipirko sena kede Fi
ladelfijoj kelis; menesius ad-

DINAMITAS UŽMUSZE 
27 ŽMONIS.

Matehuela, Meksikas. — Ma- 
žpm kaimelije, kalnuose La 
Paz, kilo baisi ęksplozija dina
mito kurioje likos užmuszta 27 
žmones o 40 sužeisti. Valdžia, 
padarius tyrinėjimus isz ko
kios priežasties kilo eksplozi
ja, daejo kad kokis tai kaimuo- 
tis, vardu Mandoza, pavogė di
namitą isz artimu .kasyklų ir 
paslėpė savo grinezioje. Visas 
dinamitas truko iszneszdamas 
in padanges 25 namus drauge 
su gyventojais. Mendoza drau
ge su visa savo szeimyna taip
gi iszleke in padanges.

ISZ LAIKO INSPEJA LYTI 
KŪDIKIO.

Manila, Filipinai. — Dakta
ras L Garcia, narys isz Filipi- 
niszko Universiteto, apreiszke 
ana diena kad jam pasisekė 
inveisint dvi moteres kūdi
kiais, vyriszkos lyties. Mote
res buvo bevaikes.

4,000 AGENTU ISZNAIKINS 
BUTLEGERIUS ARIELKOS.
Washington, D. C. — Isz prie

žasties prasiplatinimo butlege- 
rinio biznio, valdžia užsispyrė 
juos visiszkai isznaikint ir ta
me tiksle paženklino net ketu
ris tukstanezius slaptu agentu 
kurie jeszkos tuju kupeziu už
draustu sztofu. Valdžia imasi 
ant tikrųjų isztremti butlege- 
rius kurie kupeziavoja arielka 
isz užrubežio.

ISZ BADO IR VARGO BUVO 
PRIVERSTA PERSISKIRT 

SU SAVO KŪDIKIU.
Philadelphia, Pa. — Ana 

diena kada Miss Gracija Ver
non atidarė savo duris kad pa
siimti bonka pieno nuo trepu, 
nemažai nusistebėjo kada pa
mate ant trepu maža kūdiki 
apsupta in sena skepeta. Inne- 
szus mažiuleli iii stuba, atvy
niojo ir rado prie szlebukes 
prisegta kortele ant kurios bu
vo paraszyta:

“Susimylėk ant szito varg- 
szo su kuriuom esmių privers
ta persiskirt isz priežasties 
vargo ir bėdos. Mano vyras 
mane apleido ir neturiu isz ko 
maitytis. Esmių tau nepažins- 
tama nes czionais negyvenu. 
Szirdis man plyszta ir meldžiu 
tavęs, vardan Dievo, priimti 
mano kūdikėli po savo pasto
gių.”

Gracija priėmė kūdiki ir pri
žadėjo ji augyt kaipo savo.

ŽENTELIS APLAIKE IN 
SPRANDĄ NUO SAVO 

UOSZVIO.
Blakely, Pa. — Szirnas Bren

nan nepritare savo dukrelei 
kad iszteketu už Pilipo Ross 
bet toji nepaklausė tėvo ir isz- 
tekejo už jo bet pasiliko namie 
pas tęva nes vyras negalėjo pa
rengti jai narna kaip tikėjosi. 
Tėvas uždraudė ženteliui atsi
lankyti in jo narna pas paezia 
bet tasai nepaklausė praserge- 
jimu ir ana vakara atėjo. Uosz- 
vis užtiko ji prie dukters, pa
griebė už sprando, gerai “in- 
kikino” in užpakali ir pridecz- 
ko uždavė jam kėlės kumsz- 
czias per žanda. Žentelis jautė
si labai nužemintas akyse savo 
prisiegeles ir apskundė uoszvi 
kuris turėjo užsistatyt 500 do
leriu kaucijos lyg teismo.

PRIGĖRĖ KETUR-KOJA 
ANTIS.

Westport, Mass., — Pas far
mer! Swartz, ežia buvo ketur- 
koja antis. Ant trijų kojų ji 
vaikszcziodavo, o ketvirtoji 
vilkdavosi bejege. Miesczio- 
nys atvažiuodavo tyczia tu dy- 
vu pažiuret.Kad paroda but in- 
domesne, farmeris pripylė in 
ceberi vandens ir inleido ta 
keista antuka plaukiok Bet jo 
kojos susipainojo ir jis niekam 
nematant prigėrė.

TRYS PRŪDAI TRUKO UŽ
LIEDAMI MIESTELI.

Federalsburg, Md. — Szitas 
miestelis likos užlietas ant 14 
pėdu per trūkimą trijų artimu 
prudu per ka apie tūkstantis 
žmonių pasiliko be pastoges. 
Miestelis pasiliko be maisto 
per ka kenezia daugelis žmo
nių. Raudono kryžiaus draugu- 
vo prigialbsti žmonims. Van
duo nunesze tiltus ir užliejo ke
lius. Nekuriose vietose matyt 
tik virszunes nlamu stogai. Ble- 
des padaryta ant milijono do
leriu.

SENATORIUS HUGH LONG 
PERSZAUTAS.

Batonrouge, La. — Žinia per 
reidio, Panedelio ryta, prane- 
sza buk senatorius Long, isz 
Louisianos likos perszautas sa
vo mieste Nedėlios diena per 
koki tai žmogų kuris likos nu- 
szautas taipgi. Nežine ar sena
torius iszliks gyvas ar ne bet 
randasi dideliam pavojuje. Se
natorius Long yra žymus kal
bėtojas.

Senatorius likos sužeistas per 
szuvi in szona. Manoma kad 
tai buvo politikiszka neapy
kanta ta r į, politikiszku parti
jų.  . :

Brawley, Calif. — Trys maži 
drebėjimai žemes davėsi jaus
tis czionaitineje aplinkinėje, 
kurie padare mažai bledes bet 
inbaugino nemažai žmonis.

IR BE PARCZIU APSIEIS.

Franas: Del ko tu Onute nie 
kad ne eini ant partijų?

Onute: Ot, teip sau.
Franas: Bet pasakyk del ko?
Onute: Ba mama man pasakė 

kad asz esmių patogi ir turiu 
dideli pasoga, tai ir be ipar- 
cziu gausiu sau vyra.

Isz Visu Szaliu APMAINYTI
KŪDIKIAI

APLAIKE SAVO KŪDIKI 
KURIS BUVO APMAINY
TAS ANT NEGYVO PO 

KETURIU METU.

Grantham, Anglija., — Apie 
keturi metai adgal, Mrs. Sybi- 
la McCrea, dažiuretoja ligoniu 
miesto ligonbuteje, praneszta 
jai, buk ji pagimdė negyva kū
diki, nors motina buvo tvirta, 
kad josios kūdikis gimė gyvas, 
bet serganti ir susigraudinus 
motere negalėjo ginezytis su 
dažiuretoja ir sutiko, kad tai 
josios kūdikis.

Praeita sanvaite, nelaiminga 
motina labai nudžiugo kada 
aplaike laiszka nuo kokios tai 
moteres, isz artimo miestelio, 
kuriame raszo, kad josios kū
dikis yra gyvas, ir ji sugraži
na. Laiszke teip raszo:

“Kone keturi metai adgal, 
gulėjome toje paezioje ligon
buteje ir pagimdem ta paezia 
diena ir valanda kūdikius. Ta
vo kūdikis’ buvo gyvas o-- 
mano mires. Isz gailesezio, 
nežinojau ka su savim daryti, 
bet gerai papirkau dažiuretoja 
ligonu, kad kūdikius permai
nytu ka ir padare. O kad da
bar pasilikau vela motina, jau- 
cziu ir turiu sau už privaluma, 
kad neturiu tiesos ilgiaus pri- 
sisavyti tavo mylima kūdiki, 
kuri tai sugražinu ir dovano- 
kie mąn, kad tau padariau tiek 
gailesezio ir nesmagumo. Ta
vo kūdiki atidaviau in prie
glauda, isz kur gali ji atsiimt, 
nes prisipažinau prie kaltes ir 
tau kūdiki sugrąžys.”

FRANCIJOI SUSIMAŽINO 
GIMIMAI.

Paryžius, Francija.,— In lai
ka keturiu menesiu, valdžios 
suraszai parodo, kad Francijoi 
apsivedimai poru kilo gana 
ženklyvai, bet tuom paežiu lai
ku daugiau žmonių mirė, gimi
mai susimažino ir daugiau 
žmonių persiskyrė. Skaitlis 
gimimu nupuolė nuo 176,962 
ant 166,500, o mirtys pasikėlė 
nuo 186,244 lyg 250,634.

VARLINIS LIETUS.
Paryžius, Francija., — Tuk- 

stanezai mažu žaliu varkliukji 
nukrito su lietum laike smar
kios vėtros, artimoje Grenobla. 
Manoma, kad vėtra iszcziulbe 
vartiukes isz kukio ežero.

LENKAI UŽKLUPO ANT 
CZEKISZKO MIESTELIO.
Praga, Czekija. — Už tai kad 

Czekiszka valdžia privertinejo 
Lenkus prie Czekiszko mokslo, 
miestelyje Czieszyne, kilo mai- 
szatis. Lenkai sudaužė vidurį 
mokslaines. Daugelis maiszti- 
niriku likos aresztavota. Vais
inas likos nusiunstas ant ap- 
malszinimo Lenkiszku maisz- 
tininku.

400 ŽMONIŲ ISZGIALBETI 
ISZ PAGEDUSIO LAIVO.
Portsmouth, Anglija. — Ke

turi szimtai pasažieriu likos 
nuimti nuo pagedusio laivo, ar
ti Isle of Wright, Angliszkoje 
suspaudoje. Laivas iszsiunte 
radio kitiems laivams kurie at
plaukė sugedusiam laivui in 
pagialba iszgialbedami visus 
pasažierius.

2 EROPLANAI SUSIDŪRĖ;
10 UŽMUSZTA.

Bethel, Francija. — Deszimt 
žmonių likos užmuszta nelai
mėje eroplanu laike kariszku 
manevru. Abi maszinos susi
dūrė ore ir nukrito ant žemes, 
susipainioja in viena kamuoti. 
Eroplanai užsidegė. Liepsnoje 
sudegė penki žmones ir narnas 
ant kurio eroplanai nukrito.

TRYS VAIKAI SUDEGE 
ANT SMERT.

Varszava, Lenk., — Kaime 
Jelsnoje, laike kada tėvai buvo 
iszvažiave ant jomarko, ugnis 
kilo grinezioje. Vaikai uždus
inti durnais negalėjo gialbetis 
ir visi sudege ant smert. Kada 
tėvai sugryžo, rado grinezia 
pelenuose ir surado kaulus 
sudegusiu vaiku.

PERPJOVĖ SAU GERKLE 
SU DALGIU.

Meszkinykai, Lenk. — Jonas 
Karcz, 47 metu gaspadorius, 
gyvenantis ant 18 margu lau
ko, perpjovė sau gerkle su pa
gialba dalges, mirdamas in pu
se valandos po tam. Karcz bu
vo labai nusiminęs kad turėjo 
skolos ant ukes ir negalėjo ja 
užmokėti. Paliko paezia ir de
vynis vaikus.

VAIKAS PASIKORĖ ISZ 
MEILES.

Budapeszt, Vengrai. — Tur
tingo kupeziaus sūnūs, Jokū
bas Garczi, 12 metu, insimylc- 
jas in savo daraktorka, pasi
korė. Vaikas paliko raszteli 
kuriame iszreiszke savo meile 
del daraktorkos. Vaikui atsi- 
norejo mokslas ir vaikszcziojo 
nusiminęs, maustydamas vien 
tik apie daraktorka. Tėvai ne
galėjo dasiprast kas vaikui 
kenkia bet kada perskaitė vai
ko raszteli, dasiprato del ko jis 
buvo taip nusiminęs.

KRUVINAS DARBAS 
PASIUTĖLIO.

Illiilcai, Lenk. — Mikolas 
Vakulikas, 40 metu, pabudęs 
isz miego, nuėjo in kamara isz 
kurios pasiėmė kirvi, nubėgo 
pas mieganezia savo paezia, už
duodamas jai ypa per galva, 
iszteszkindamas jai smegenis 
po tam nubėgo pas kaimyną, 
Joną Danisza, kuriam taipgi 
uždavė ypa su kirviu ir jo mo- 
terei. Po tam pasiutėlis nubė
go da in ketures kitas grinezias 
ir panasziai pasielgė su gyven
tojais. Ant galo puolė, iszsem- 
tas ant pajiegu, ir tokiam pa
dėjime ji žmones surado, suri- 
szo ir atidavė ji in rankas pa- 
licijos. , __ __  - —

Cape May, N. J. — Pakrasz- 
tiniai sargai 'suėmė Angliszka 
szmuglerini laiva ant kurio su
rado visokiu arielku vertes 
apie 200 tukstaneziu doleriu.



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Tankiai 'girdime rugojimus 

vaiku kad ju tėvai nemoka pa
sielgti mandagiai prie stalo, 
kada su jais kur iszvažiuoja. 
Iszvažiave Nedeliomis in kokia 
vieta, sustoja restauracijoj ar
ba kotelyje ant piet, tėvas ar 
motina prie stalo nemoka pasi
elgti priderencziai, sriaubė zu- 
pe kaip verszis, skambina vi- 
delciais per ka vaikai aplaiko 
sarmata nuo aplinkui sedin- 
cziu žmonių.

Jeigu vaikai pasiprieszina 
tokiam pasielgimui tėvu tai 
tėvai atsako kad jiems taip 
yra gerai, prie to jie pripratę 
ir juos niekas neiszmokys kaip 
jie turi valgyt. Gerai. Bet rei
kia susiprasti ant mandagumo 
ir stengtis pasielgti kaip kiti 
žmones prie stalo. Jeigu vaikai 
atsisako vežtis tėvus in sve- 
czius tai tėvai vela rugoja kad 
juos vaikai neguodoja ir apie 
juos užmirszta. Bet reikia ne- 
užmirszti kad sziadieniniai 
vaikai laikosi progreso ir sten
gėsi taji progresą inkvepti ir 
tėvams, kuriuos myli ir paguo- 
doja bet geidžia ir nuo tėvu 
kad jiems gėdos nedarytu tarp 
susirinkusiu žmonių nes vai
kai geidžia parodyt svietui 
kad ir ju tėvai susipranta ant 
mandagumo ir nenori kad apie 
juos kalbėtu: “tieji foreigne- 
riai nemoka ne pasielgti prie 
stalo. ’ ’

Vaikams geda, norints savo 
tėvelius myli ir juos guodoja 
bet tėvai taipgi privalo steng
tis save guodoti prie žmonių ir 
lankytis prie mandagumo 
kaip ir kiti žmones prie stalo 
ir žiūrėti kaip jie pasielgineja 
valgydami.

Didesniuose miestuose žmo
nes daug vargo ir bado ken- 
czia. Daugelis vyru apleidineja. 
savo moteres ir vaikus arba 
visai ju iszsižadejo ir in kitur 
iszbego jeszkoti giliuko. Liku
sios moteres su mažais vaikais 
ant visokiu budu mėtosi kad 
sziaip taip gyvasti užlaikyk — 
Daugelis isz tuju vargszu net 
leidosi ant paleistuvingo kelio. 
Parkuose galima užtemint dau
geli moterių laukencziu ant sa
vo auku ir parsiduoda net po 
kelis centus...

Richard Steffen, isz Mounds
ville, Ky., mire turėdamas 82 
metus. Tame nėra nieko stebė
tino kad mire bet per visa sa
vo gyvenimą nebuvo jis iszke- 
liaves isz savo pavieto kuria
me gimė ir užaugo. O gal tasai 
žmogelis 'buvo tosios nuomo
nes kad jau “pabaiga svieto” 
randasi už jo pavieto.

Po 40 metu vela suėjo su sa
vo mylima, F. N. Boyer. Susi
barė jis su ja 40 metu adgal, 
persiskyrė ir po tiek metu ve
la suėjo in taika ir apsipaczia- 
vo. Jau toji porele isztikruju 
“iszsipyko” užtektinai ir ga
lės dabar sau gyventi su gryna 
sanžine lyg pabaigai savo gy
venimo.

Isztikruju svietas nuėjo ant 
szimts knipeliu. Niekai, viskas 
niekai! Ir tai tankiausia tarp 
Lietuviu dvasia nesutikimo 
vieszpatauja: tarp žmonių, 
tarp tėvu ir vaiku, tarp vyro ir 
moteres, tarp susivienijimu ir 
dvasiszku ypatų. Kas isz to 
bus ir iszeis tai tik Dievas Tė
vas žino. Kitos tautos, in czion 
.atvykusios, pasikėlę visame o 

Lietuviai ka turi? Nieko!
Kad saves žiuretu ir in kitu 

reikalus nesikisztu tai kitaip 
kvėpuotu ir jokiu ergeliu ne
turėtu.

Ana diena mieste San Fran- 
ciske, baltas, kudlotas szuniu- 
kas, prigulintis prie tūlos tur
tingos moterėlės, apvaiksztine- 
jo sziomis dienomis savo var
duves penkių metu ir isz tos 
progos likos jam iszkeltas ba
lius viename isz czionaitiniu 
hoteliu. iSzuniukas likos pasū
dytas ant “garbes vietos”, ant 
baltos szilkines paduszkaites 
o ant kaklo turėjo kalnieriu 
iszdeta deimantais kuri jam 
padovanojo jo locnininke. Val
gis buvo paduotas ant sidabri
niu torielku o po užbaigimui 
pietų tarnas nuprausė szuniu- 
kui snuki taipgi sidabriniam 
bliudelyje. Taja boba reiketu 
nusiunsti in paikszu arba pa
taisos narna.

Sziadien visko galima gauti 
bleszinese (dinerkese) bet da
bar nekurie bravorai parduoda 
dinerkese alų, panasziai kaip 
tameites — vienas stiklas 
alaus randasi kožnoje dinerke- 
je. Bravorai tvirtina kad alus 
dinerkese yra parankesnis ne 
kaip bonkutese ir mažiau vie
tos užima aisbaksiuose.

Jeigu tasai iszbandymas bus 
pasekmingas tai bravorai dės 
alų po kvortas ir galonus di
nerkese.

Neužilgio galėsime iszgirsti 
kaip mamyte szauks in savo 
Jonuką: '“Begk vaikeli in szto- 
ra ir parneszkie dinerke 
alaus. ’ ’

Viskas turi pabaiga, ant 
szio balto svieto, viskas suvys 
ir visi žiedeliai nueis ant niek. 
Auksas, sidabras ir varis isz- 
nyks„ garbe, turtai — viskas 
pabaiga turės. Saule, menuo ir 
žvaigždes užges, tik žmogaus 
vargai pasiliks ant visados.

Kaip tai yra miela sutikti 
mandagu žmogų ir su juom pa
sikalbėt? Mandagu žmogų ga
lima tuojaus pažinti ant jo pa
sielgimo. Bet kodėl nekurie 
žmones yra toki “nepraust- 
snukiai” arba “nepraust-bur- 
niai” kaip juos Lietuvoje va
dina.

Ant kiek atsimenu tai Lietu
voje tėvai ir seni žmones, pri
silaikanti prie doros, kožna 
sena dieduką, motere arba vai
ką, iszgirde keikiant, vadinda
vo ji “nepraust-burniu” o dori 
tėvai užduodavo su ryksztuke 
ar virvuke per sėdynė ma
žiems.

Kalte tame pirmiausia yra 
tėvu, ypatingai motinu, kurios 
augydamos vaikus, paezios 
keikia mažiulelius už mažiau
sius prasikaltimus ir vaikai 
vėliaus pripranta prie keiks
mu ir jau sunku juos atpratint 
kada paauga.

Czionais Amerikoj ne retai 
tenka iszgirst, ypatingai neku
rtuos jaunus vaikinus, gana 
neszvarei kalbanczius, kartais 
net be piktumo kalbant kaip:

“O kad tave paralei, Mikai! 
Vai tu rupuže, kaip tave senei 
maeziau, net iszsiilgau. Kur 
tave velnes nesziojo lyg sziol? 
Sveikas, drūtas!”

Isz szalies stovineziam ir to
kius pasisveikinimus girdint, 
pasidaro szlyksztu; tuom žmo
gus pamisima arba ir pavadi
na tokius “nepraust-burniais” 
kada kalbasi tarp saves.

Skaitykite “Saule’V

NE GEISK DASIEKT 
DIEVO GALYBIA
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Senuose laikuose buvo nedo
ras kunigaiksztis kuris dau
giau nieko negeide ir apie nie
ką taip nesidarbavo kaip tik 
ta, kokiu budu pasaulio visas 
szalis po savo valdžia užgriebi 
ir visiems gyventojams jungus 
užkrauti, tacziaus dar taip, 
kad viso pasaulio žmones jo 
bijotu.

Su ugnimi ir kalavijais nai
kino sankrovas o jo kareiviai 
degino kaimus ir visokius vai
singus medžius ant kuriu vai
siai pasilikdavo tik suanglėju
siais. Biednos motinos su nuo
gais kūdikiais ant ranku bego 
isz savo deganeziu nameliu bet 
kareiviai jas pavija ir sugavę, 
iszliedavo joms savo praga- 
riszkus darbus. Nelabieji su 
žmonėmis taip nebutu pasielgė. 
Kunigaiksztis tacziaus tvirti
no kad tas viskas dedasi pagal 
kariszkas 'teises ir, kas teisybe, 
tas turi taip būti.

Su kožna diena jo galybe au
go, jo vardas visur sėjo baime 
o laimikis ir nusisukimas jam 
visur draugavo, kur jis tik pa
sisukdavo ir ko tik užmanyda
vo. Apipleszti miestai ji pada
re turtingu nes jo buveine bu
vo pilnai prikrauta turtu ir in- 
vairiu ginklu be jokio skait- 
liaus. Jis tuojaus insake staty
ti sau didžias pilis, tvirtynes ir 
savo garbei paminklus, stovy- 
lus o visi žiūrėdami in jo tuos 
turtus tarp saves kusztejosi:

— Koks tai galingas kuni
gaiksztis!

Ir kunigaiksztis negirdejo 
vargu ir liūdno likimo savo 
valdonu, negirdejo nei verks
mo nei aszaru suanglėjusiuose 
kaimuose praseziokeliu likusiu 
be stogo ir duonos.

Ir ’kunigaiksztis skaito savo 
montus, apžiurėjo tvirtynes ir 
kaip diduma maustė: Isztikro 
esu geležiniu kunigaikszcziu! 
Bet dar turiu turėti daugiau 
ginklu, daugiau. Kiekviena 
valdžia tegul .su manimi nega
li susilyginti. Taip turi būti!

Tat-gi įsu ginklais užpuldinė
jo savo kaimynus ir visus vie
na po kitam užkariaudavo. In- 
veiktus ir paimtus nelaisvėn 
karalius liepdavo aukso rete
žiais apkaustyti ir prie savo 
vežimo pririszti, kuriuos pas
kui vežiodavo sostapyles gat
vėmis o kuomet jisai puotas 
keldavo, insakydavo tiems ka
raliams tarnauti prie stalu ir 
maitintis tiktai likusiais nuo 
valgiu trupiniais.

Netrukus kunigaiksztis insa
ke vieszose vietose savo stovy- 
las statyti; pagalios priėjo prie 
tos kvailybes kad liepe net ant 
altorius bažnycziose savo pa
veikslus pakabinti. Tacziaus 
tokiems jo pasielgimams pasi- 
prieszino kunigai sakydami:

— Kunigai'kszti, tu esi di
džiu bet Dievas už tave yra di
desnis, negalime klausyti tavo 
insakymu.

— Asz-gi ir pati Dieva in- 
veiksiu! — suszuko kunigaik
sztis.

Insake tat, puikybes ir ne
dorybių neramas, padirbdinti 
labai brangu orlaivi, su ku- 
riuom jis galėtu pasiekti pati 
dangų. Orlaivis blizgėjo kaipo 
povo uodega, szonuose mirgė
jo daugybe skylių isz kuriu ky- 
szojo kanuoliu vamzdžiai. Ku
nigaiksztis pats sėdėjo prie 
styro ir reikalavo tik prispaus- 
sti knypkuti, kad tukstneziai 
kulipku iszlektu in visas pu

ses, o pastarosioms iszlekus, ju 
vieton kitos tuojaus atsirazda- 
vo.

Tūkstantis areliu llaiva tem
pe, tai leke greieziau kulip- 
kos, leke in saule.

Ei, kokia žeme apaezioj ma
žyte? — Kalnai ir miszkai 
iszrode kaip viena suarta dir
va, o paskui matėsi kaip isz- 
blyszkes koks landszaftas, pa
galios ja debesiai visiszkai 
uždengė.

Areliai kas-kartas vis augss- 
cziau in dangų leke. Tuo kare 
Dievas pasiuntė isz nesuskai
tomu savo miniu viena angela.

Geležinis kunigaiksztis tuo
jaus in ji paleido tukstanezius 
kulipki, bet szitos kaipo ledai 
nuo 'balto angelo sparnu atszo- 
ko. Vienatiniai vienas kraujo 
laszelis isz angelo sparno už
krito ant orlaivio. Kraujo la
szelis krizdamas orlaivi visai 
suskylėjo. Szis tuojaus ap
sunko ir pradėjo baisiai kristi 
žemyn. Areliai sparnus iszsi- 
sukinejo, viesulas aplink kuni- 
gaikszczio ausis staugė o du
rnu debesiai, kilo isz sudegintu 
miestu ir kaimu, paskui orlaivi 
neszinosi visokiuose, baimes 
paveiksluose, kurie tai su na
gais, tai su dantimis ir ugni
niais liežuviais ant kunigaiksz- 
czio puldavo.

Pusgyvis kunigaiksztis or- 
laivyj gulėjo. Netrukus orlai
vis su baisu smarkumu užkrito 
ant iszimtmetiniu miszku me
džiu virszuniu.

— Inveiksiu Dieva,----tare
kunigaiksztis. — Pasakiau ir 
mano noras tur iszpildyti!

Liepe tai per dvideszimt me
tu dirbdinti dar didesnius or
laivius, liepe juos tempti plie
no grotomis ir su jas daužtis 
in dangaus tvirtumas. Isz visu 
savo žemiu sutraukė kariaunas 
kaip smiltis. Kariauna užėmė 
garlaivius, o kunigaiksztis 
ruoszesi jau sesti savan, kad 
tuom tarpu Dievas užsiunte 
■V,uodus. Vuodai aplipo ikuni- 
gaikszti; ant veido ir ranku 
tuszczios vietos nebuvo, padū
kęs nuo skauduliu, kunigaik
sztis is'zsitrauke isz maksztu 
kalaviju ir pradėjo gintis nuo 
vuodu, bet kalavijus tik orą 
maisze, o vuodai kaip cziulpe, 
teip cziulpe jam krauja.

'Tuo kart insake tarnams, 
kad ji invyniotu in brangius 
kaurus, per kuriuos vuodai 
prie jo neprieitu. Nežiūrint 
in ta vienatinai vienas vuodas 
instringa in kauru raukszles ir 
inlindes kunigaikszczio ausi ir 
gelia, kaip ugnim degina. Nuo 
ingelimo uodai pasiekia kuni
gaikszczio smegenis. Isz so
pulio proto nustojęs nudrasko 
nuo saves uždangalus, drabu
žius sudrasko in szmotelius ir 
nuogas pradeda trankytis po 
visus kampus, pagalios krinta 
negyvas! Jo tarna padėjėjai, 
tycziojasi isz jo, už jo didi ne- 
sumanuma!

Teip Dįeva norėdamas in- 
veikti, žuvo nuo vieno vuodo.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
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RAŽANCZIUS
SURAMINA

Pasaka.

^NELE buvo puiki mergaite, 
kaip tai sakosi, o priek tam 

turtinga ir geru tėvu. Nėra dy- 
vu jog tarp visokiu pagiru ir 

;tupinejimu apie ja, pasiliko 
lengvatikia ir pasisziauszus, 
užtrucindama gyvenimą doros 
ir Dievobaimingos savo moti
nos. Užvelai suprato motina 
piktus apsiejimus dukters ir 
pastanavijo pikta pataisyt 
kiek galima buvo. ■

— Prasiszalink nuo svieto 
jeigu nori būti dorum! — taip 
mistino sau motina. Per ka tan
kiai iszeidavo in artima kaima 
su savo pasipuoszusia dukrele. 
Anelei nepatiko tasai ėjimas 
ant kaimo ir tankiai pasiprie- 
szindavo priesz motina su 
bjauriais žodžiais jog czionais 
netiktu paraszyt.

Tuom kart prisiartino Vely
kos o Dievobaiminga motina 
tare in duktere:

— Vaikeli, reikia atlikt Ka- 
talikiszkus privalumus ir eit in 
spaviedni.

Anele tik susiraukė ir nusi
juokė isz motinos1. O kad užga- 
nadint norą motinos nuėjo in 
spaviedni.

Dievas žino kaip ji ten spa- 
viedojosi — gana, jog kada 
klūpojo prie spaviednyczios tai 
nuolatos juokdavosi ir szandi- 
no isz kitu, kada ėjo in spa- 
viednyczia. Mate apsiejima 
dukters susirupinus motina, 
stengėsi po tam atvest galva 
ant kaimiszko kunigo.

-— Ej, tai toks- prastas Dievo 
tarnas! — paszauke Anelė. 
Ant visko tai tik atsakydavo: 
“Vaikeli, kai beik ražaneziu”. 
Gražus man pamokinimas, 
nuolatos murmėt ražaneziu!

Dievobaiminga motina net 
nutirpo iszgirdus kalba duk
ters. Ar-gi jau taip toli jos duk
rele nuėjo isz kelio! Ant jos 
rūstaus paliepimo turėjo Ane
le vela nusiduot pas ta kunigą 
in spaviedni bet ir tuom kar
tu aplaike ta pati paliepima:— 
“Vaikeli, atkalbinėk ražan
eziu!” Anele net apsiverke isz 
piktumo jog pra'baszczius ja 
priskyrė prie ubagu ir senu bo
bų, pagal jos iszmanyma tai tik 
tokiems ražanezius tinka at- 
kalbinet o ne del jos, jaunos 
panaites.

Artimam miestukyje turėjo 
pamokslą garsingas kunigas 
ant moji’nes nobažanstvos. Kas 
tik gyvas buvo isz iszmintin- 
gesniu ėjo in bažnytėlė idant 
iszgirst pamokslą, garsingo 
kunigo žodžius, ir Anele, o mo
tina noringai ant to tiko. >Su- 
gryžo Anele isz bažnyczios la
bai susigraudinus ir pastanavi
jo eiti in spaviedni pas taji ku
nigą. Kunigas priėmė ja su pa- 
guodone bet primine jog pra- 
baszczius gana atsakantis del 
tokios panaites.

Anele pertrauke jam:
— Bet jis tokis prastas žmo

gelis, kada tik einu in spavied
ni tai man vis kalba:

— Vaikeli, atkalbinėk ražan
eziu!

Nusijuokė ant to mokintas 
kunigas ir pasakė Anelei:

—• Pasakysiu del panaites 
gera pamokinimą. Pažinojau 
viena tęva kuris buvo privers
tas siunst savo sunu in moks
lą. Susirupines tėvas žinojo ge
rai, kolei pavojai grasina jo 
sunu; žinojo pagundinimus ir 
bjaurus apsiejimus tarp stu

dentu. Dave jam gerus pamo
kinimus ir reikalingus pini
gus ant keliones. O daugiausia 
tėvas rūpinosi apie sena kny
ga gyvenimą szventuju. Suirus 
gerai žinojo taja knyga isz ku
rios tėvas tankiai skaitydavo 
priklodus del visos szeimynos. 
Paimk taja knyga, tarė tėvas 
laike atsisveikinimo, ir asz ga
vau ja nuo mano tėvo, apleis
damas ji pirma karta ir tėvo 
pastogia. Guodok ja o bus tau 
tuom, kuom buvo del tavo tė
vo, apgynimas nuo pikto. Skai 
tyk isz jos temingai o nors pri
žadėk man neužmirszt apie ja 
laike nelaimes ir rupesties.

Sūnūs prižadėjo viską... 
buvo geru kūdikiu. Bet greitai 
persimainė tarp svetimu. Isz 
pradžių neturėjo laiko skaityt 
gyvenimą szventuju o paskui 
nei nemislino apie ja. Knyga 
gulėjo spakainei ant dugno ku- 
faro. Linksmas gyvenimas 
tarp studentu nedave jam pa- 
mislyt apie szventa knyga. Bet 
linksmas gyvenimas daug 
kasžtuoja, musu studentas 
greitai apie tai persitikrino. 
Trumpam laike buvo stokas 
pinigu per ka pastanavijo pa
raszyt tėvui jog reikalauja pi
nigu ant nupirkimo reikalingu 
knygų. Tėvas vietoje pinigu 
atrasze gromata su primini
mu :“Skaityk gyvenimą szven
tuju.”

Susirūpino sūnelis tokiu at
sakymu tėvo. Ant visu groma- 
tu tėvas atsakydavo nuolatos: 
“Slkaityk gyvenimą szventu
ju.” Su nekantrumu ir piktu
mu mesdavo tėvo gromatas in 
pecziu. Geri prieteliai darode 
būda gavimo pinigu ir nuo ko. 
Bet ir tieji tuojaus iszleke o 
atėjo laikas užmokėjimo už
trauktos skolos. Skolininkai 
privertinejo ji kas diena. Su 
gailesczia parasze tėvui gro
mata prisipažindamas prie kal
tes. Gal užpyks bet susimylės 
szi karta ant manes. Tėvas už
pyko suvisai bet prisiuntė ve
la gera rodą kaip ir priesz tai: 
— Sūneli, skaityk gyvenimą 
szventuju!

To jau buvo už daug! — Vis
ką ka galėjo nebagelis jau par
davė, drabužius, knygas, viską. 
Kufaras stovėjo tuszczias o ja
me ne'kencziama knyga“ Gy
venimai Szventuju” už kuria: 
gal niekas neduos nei skatiko. 
Atėjo ant galo kaleina ir ku- 
farui bet priesz atidavima jo, 
kanecz turėjo paimt sena kny
ga in rankas. Kada nuėjo ir ku- 
fara ir visikas ka turėjo, apėmė 
ji didele gailestis. Su dideliu 
nenoru paėmė in ranka knyga. 
Bet kas tai? Knyga iszpuole 
jam isz drebaneziu ranku. Pa
regėjo joje szimt-dolerine bu- 
masžka. Pradėjo verst lapus 
senos knygos, visur bumaszkos 
didesnes ir mažesnes sumos!

Patinka panaitei toji pasa
ka? — užklausė zokoninkas su 
szypsena.

Anele susisarmatinus nulei
do galva.

— Kas žino, pradėjo vėla, 
jog tarp senu poterėliu ražan- 
cziaus gal randasi deimantai? 
Jautiesi panaite apleista ir nu
vargus, tegul panaite kalba 
‘Sveika Marija’ ir pasijusi 
linksma. Marija noringai su ta
vim draugaus. Vadink Ja ‘my- 
listos pilna’ o gal panaites 
szirdi privers prie jeszkojimo 
mylistos poteriuose. “Melskis 
už mus” kalbės lupos o duszia 
jaus jog Marija iszklause tavo 
praszymo, jog prisiuntė tau 
l.iriksmybe ir patieka .sziame 
gyvenime. Vaikeli mano, ir asz 
paantrysiu žodžius prąbąsz-

cziaus: “Kalbekie ražaneziu!”
Vos kelios nedėlios praėjo o 

Anele stojosi džiaugsmu del 
savo motinėlės kurios veidas 
isz džiaugsmo vela paraudona
vo o aszaros nuo veido iszdžiu- 
vo. Ligoniai ja sveikino kada 
juos atlankydavo o vaikeliai 
bego pas ja isz tolo. Trumpai 
kalbant, stengėsi pataisyt 
szlektus savo apsiejimus ir 
darbus papildytus laike jos pa- 
siisžiauszimo ir lengvatikybes.

ISZUETUVOS
NESIBAIGIANCZIOS MUSZ- 

TYNES PIVASZIUNU
BAŽNYCZIOJE.

Gerai atsimename, jog pra
eita pavasari sufanatizuoti įpi- 
vasziuniecziai (Katalikai: Lie
tuviai ir Lenkai), nepasidaly
dami pamokslas! bent kėlės ne- 
delias isz eiles po bažnyczia už 
eziupru tainpesi ir bent kelis 
pirmadienius del tu juokingu 
pesztyniu po Alytaus apylin
kes teismus bylinėjosi.

Dabar kalbamoj bažnyczioj 
del Lenkiszko pamokslo vėl pa
sikartojo musztynes, sziuo kar
tu: jaunasis kunigas Alf. Sza- 
tas už nepaklusnumą paezioj 
bažnyczioj kuloku “apszventi- 
no” du maldininku: Bagdžiu 
isz Bandžių kaimo ir Buivicka 
isz Laczioniu kaimo. Mat szie 
žmones protestuodami priesz 
Lenkiszka kalba, senajam ku
nigui Kraujeliui nepabaigus 
pamokslo, sau-valiszkai užgie
dojo “Vardas Marijos.”

PALEISTAS ISZ KALĖJIMO 
NUSISZOVE.

Nesenai Kaune isz kalėjimo 
paleistas Jaseviczius, kuris UŽ 
žmogžudyste atsėdėjo apie 10 
metu. Apsistojęs A. Panemu
nėj szvogerio name nusiszove. 
Toj pačioj žmogžudystėj daly
vavo ir jo brolis, kuris buvo 
suszaudytas.

----------------- ’-i)
PLESZIKAI UŽPUOLĖ 

VIRBALI.
Virbalyje invyko drąsus ap- 

ipleszimas. Preisu valgyklon, 
Pajevonio uly., užėjo 2 nepažįs
tami vyriszkiai ir palprasze 
valgyti. Buvo namie viena 
Preisiene, kuri paprasze sve- 
cziuis atsisėsti, kol ji atnesz 
jiems valgio. Tuo vienas isz 
nepažinstamuju atsistojo du
ryse ir atkiszes revolveri, insa
ke: Preisienei sėstis ir tylėti! 
Kitas nepažįstamas iszkrate 
narna, sukiszo ka galėjo, in at- 
sineszta maisza ir abudu grei
tai pasiszaliilo. Preisiene isz 
iszgasczio buvo apalpusi ir 
kaip atsipeikėjo piktadariu ne
buvo nei pędsakio.

_________ _____ P' I
KIEK LIETUVOJE 

AUTOMOBILIU.
Lietuvos informacijos biuro 

Londone leidžiamas “Econo- 
mis and General Bulletin,” 
paskutiniame jnumery (paduo
da szitokiu žinių apie automo
bilius Lietuvoje:

Per pirmutini isziu metu, ke
tvirtadali Lietuvoje buvo už
registruota isz viso tik 453 au
tomobiliai, isz kuriu 234 buvo 
Kaune, 27 Klaipėdoj ir 25 Ši
auliuose: Pernai tuo paežiu lai
ku buvo užregistruota 531 au
tomobilis. Taigi szimet yra 78 
automobiliai mažiau, negu per
nai buvo.

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., 
-------- Mahaijoy City, E»,___
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Jei kas beszviete niauras, ap

griuvusios pilies sienas, tai tik 
jaunoji bajoraite.

Vos gimusia, motina ja ap
leido, aukles rankose auginta 
— lepinta. Tėvas pirma dažnai 
jos galva glostė, daug pasako
jo. Maža dukrele nedaug jo pa
sakojimu ir suprato. Žinojo tik 
viena kad tėvas su kitais vy
rais karuose prieszams galvas 
skaldė, kad degino ir griovė 
prieszu miestus. Nesuprato 
duktė, kam tai reikalinga bu
vo. Kam griauti narna, kuris 
taip stiprus, rodos, amžius nie
kelio neliecziamas iszstoves. 
Ir kammuszti žmogų, kuris gy
venti nori. Visa tai mergaites 
galvai buvo neprieinama.

Bet užtai aukles kalbos la
bai jai tiko. Aukle daug pasa
kų, dainų mokėjo, tai ir 'bajoro 
duktė jomis, ar tai tylu vasaros 
vakara, ar tai žiemos nakti,— 
lepino 'džiugino.

Papasakojo ir apie milžinus, 
kurie pamildavo vargsze dar
bininke, ir apie karalaite, kuri 
del artojo auksztus kambarius 
apleido.

Mergaite/ pasakomis iszug- 
dyta, padariaus veido nema- 
cziusi, ilgai rymodavo prie lan
go, bene aeis koks milžinas, 
paims ja isztu niauriu sienų ir 
nusives in laimes szali. O dva
re ne tik milžinu nesilanke, bet 
ir vargai iszsislapsite.
Kas metas ji augo, kas metas 
labiau, ilgesys jai szirdi siege. 
Niekas jai nepasakojo kodėl 
pilyj taip tylu ir tėvas karp 
Iszeszelis, vietos nesurasdama, 
isz kampo in kampa slankioja.

Pamėgo mergina ežerą, ap
link auganezia girria. Ežere 
bangos pleszkeno, girniuj 
paukszcziai cziubejo,—vis bu
vo smagiau negu niaurose pil
ies sienose. Tai ir vaiksztinejo 
viena paežeriais, po miszka ir 
vis kažka lauke.

O kas ankstyba ryta in eže-r 
ra iszplaukdavo jaunas žvejas, 
žvejoti. Antroj pusėj ežero gy
veno, tai ten pakraszcziais žve
joj, bijodamas toliau nuplauk
ti, su senu bajoru susitikti.

Instebejo mergaite kasdiena 
plaukanti laiveli ir stebėjosi 
juo. Jai rodėsi, kad ten ir 
plaukioja milžinas, kuris ja 
paimti turi.

Girdėjo ir žvejas, kad senoj 
bajoro pilyj viena duktė auga, 
kad ji labai graži. Nekarta ir 
jis žvelgė in pilkas sienas, bene 
pamatys gražia bajoraite. Ir 
pamate paežerej bevaiksztine- 
janczia. Sujudo žvejo szirdis, 
kas karta vis arcziau ir arcziau 
prie pilies krantu priplaukti 
mėgino.

Ir atsitiko taip, kad viena 
karta žvejas iszdryso priplauk
ti prie kranto, ant kurio jauno
ji bajoraite stovėjo.

Mete vienas in kita žvilgsni, 
paraudo.

Nuo tada žvejo luotas jau 
dažnai karklynuose prie bajo
ro kranto tūnojo paslėptas, o 
žvejas su bajoraite ilgais kal
bas turėjo.

Žinojo žvejas, kad jei bajo
ras sužinotu ju slaptus pasima- 
timus,— neisznesztu savo gy
vybes. Už tai juodu tylomis, 
niekam ne žodžiu nep'rasitar- 
įdami, dažnai matėsi tamsiame 
iszile. -

Bajoras viens pats su dukte- 
ro likęs pilyj, kaip žvėris dras
kėsi. Dar niekuomet ineibuvo, 
kad greta saves nematytu 
narsiu, visuomet kovai pasi
rengusiu vyru. Jam rodėsi, 
kad ji kažkas nori užpult nužu
dyt. Sargybai vyru nėra. Nė
ra žmonių, kurie ir bajoro sie
lvartu dalintųsi. Užtai paleido 
bajoras placziai ganda, kad 
kas turi stipria ranka, mėgsta 
vyną ir alų, kuriu pilies pože
miuose daugybe buvo,—tevyk
sta in pili.

Nauji laikai tuomet užėjo. 
Pakriko narsios vyru gaujos, 
Kiti , prie arklio visam amžiui 
gryžo. Iszpruso ir bajorai; ne- 
ejo in karus, nesirūpino savo 
reikalais, girtuokliavo ir ple- 
szesi tarp saves. Tartum visus 
kažkokia liga apėmė. O ta liga 
senai buvo jau prasidėjusi. Isz 
pietų szalies atėjo žmones, isz- 
kirto ąžuolynu, iszvaike vai
dilutes, in 'kita Dieva liepe tik
ėti. O iki tol, pasakoja, žmo
nes perkūną garbine. Na, da
bar inti'kejo, svetimu liepiami, 
in kita Dieva ir užmigo.

Tuo tarpu szvaistesi karuo
se prate žmones darbo, nes ark
las ju nerauke. Iszgirde bajo
ro paleista ganda, suplaukė isz 
visu pusiu gal szictas vyru ir 
apsigyveno bajoro pilyj.

Ir kas tuomet pradėjo tenai 
darytis! Bajoras visai pami- 
szo, svetimųjų dvasia persieme 
su svetimais puotavo, džiaugė
si ju kalba ir pradėjo kalbėt 
ja.

Pilyj nebuvo vietos ne tiktai 
žmogui, bet ir gyvuliui. Atė
jūnai, jnesitenkino lėbavimais 
pilyje, toli jie lankėsi po apy
linkes neva meldžioklei iszjoja 
ir skriaudė žmones.

Melde žmones Dievo, kad 
dvara perkūnu sudegintu, ar 
skradžiais žemėn nugramzdy- 
tu. Bet tylėjo Dievas, ir Per
kūnas negrasino.

Jaunoji bajoraite mate visa 
tai ir liūdėjo. Ne tokie, jai ro
dėsi, turėtu būti milžinai.

Bego ji kas rytas ir kas va
karas slapczia su jaunuoju 
žveju pasimatyti.

Ir žvejas inkalbejo bėgti isz 
tėvo kambariu pas ji. Svyravo 
ilgai bajoraite. Bijojo tėvo rūs
tybes ir senovės aukles gailė
josi. Vis nesutiko.

Bet viena nakti bajoro pily
je buvo nežmoniszkas lėbavi
mas.

Seni gėrimai liūnais kam
baryje tilkszojo, bajoras su 
savo sėbrais pusgyviai juose 
vartėsi.

Sztai, vienas, patsai bjau
riausias, atsikėlė ir iszsvyravo 
in kita kambari. Senai visi jie 
mate bajoraite, senai visi ja 
gėrėjosi, bet ne vienas prakal
binti jos neiszdryso. Dabar ne
naudėlis sumanė baisu darba; 
jis ėjo in kambari, kuriame ba
joraite su senute aukle mie
gojo.

Paiszoko aukle beinsvyruo- 
janti nieksza pamaeziusi, ir 
tuoj suprato jo minti. Paszoku- 
si savo kunu miega'nczia bajor
aite uždengė.

Jisai iszsitrauke karda ir 
grasino senute užmu'szias, jei
gu ji nepasitrauksianti jam isz 
kelio. Bet senute velijo ge
riau numirti, negu savo auklė
tinė skriaudžiant matyti.

Nedorėlis senute kardu nu
smeigė.

Pabudo bajoraite ir pamate 
baisu regini. Paszokusi isz lo
vos bego pas tęva globos jiesz- 
koti, bet szi rado vos gyva, pa
stalėj kitu gėriku tarpe bemie
ganti. Suprato, vargsze, tėvo 
užtarimą nerasianti ir iszbego 
pro duris in tamsu pilies 
kiemą.

Niekszas vijosi ja kiek galė
damas. Netoli vijosi, nes girtos 
kojos galvos nebeklause ir jis 
kiemo sugriuvo.

❖ ❖
Antra diena vėlai, pabudo 

senis bajoras. Paežiam plaukai 
net susisziausze pamaezius, 
kad jisai tarpe girtu ant grin
dų pernakvojo.

Atsikėlė svyruodamas ir nu
ėjo pas dukteri. Rado senute 
aukle ties dukters lova krau
juose negyva gulinezia, duk
ters tik patalu sutarszyta.

Pasiuto, vėl senas bajoras. 
Suprato, kad ir dukters, kaip 
žmones, neteko. Ir mane, jis, 
kad jiems begirtuokliaujant, 
užpuolė pili žmonos pasiusti 
kareiviai ir, aukle nužudė pa
vogė dukteri.

Vėl kardas bajoro rankose 
suszvito, vėl keletas dar gu- 
lincziu žmonių gyvybes padė
jo.

Kas gyvas dar likos suszau- 
ke bajoras ir insake, kad vytų
si bėglius nors in pasaulio 
krasztu, ir lukteri gražintu.

Pabūgo bajoro pykezio nedo
rėliai, sėdo in žirgus ir iszsi- 
sklaide in visas szalis. O bajo
ras, vos, trejetą sau sargu pa
likes, mirko su jais vyne, norė
damas geliama szirdi jo užpil
ti, nuramdyti.

Slinko dienos, menesiai. Nei 
apie dukteri, nei apie iszsiviju- 
sius vyrus jokiu žinių nebuvo. 
Ir dangus jau ome niauktis ru
duo atėjo. Kas nakti pilyje 
girti balsai skambėjo.

O menkoje žvejo pirkiojo va
karais szviete labiau, ne ank- 
seziau. Ir juokas ir džiaugs
mas tenai skardėjo. Bajoraite 
kiaura nakti ežero krantu klai
džiojo, kol pamate atjuoduo
janti žvejo laiveli.

Nebijojo jau tėvo rūstybes 
bajoraite. Žvejo pirkia ja pri
glaudę, o seno bajoro storos 
sienos, mirti ir geda siūle.

Tik viena žiemos vakara, 
kaip ežerai ir upes storu ledu, 
laukai ir medžiai sniegu nu
kloti buvo, žvejo kieman inejo 
žmogus.

Ei, kas tenai?—ruseziai suri
ko jis už duru!

Žvejas iszejo in prieangi ir 
inleido, manydamas, kad koks 
nors paklydas, keleivis prie
glaudos jieszko.

— Ineik. Jei nuvargęs esi 
—pailsėk, pasiszildyk.
Inejo apdriskęs, bet biauraus 
veido vyras.

— Ar toli in senojo, bajoro 
pili ?

Bajoraite''iszgirdusi apie jos 
tėvo pili kalbant, iszejo pažiū
rėti.

Ir pamate ta pati vyra, kuris 
tuomet įgirtas sena aukle nužu
dė ir ja isz tėvo namu iszvijo.

— A, sztai kur tu! — Suri
ko nudžiugęs keleivis. — O asz 
tavęs už szimto myliu jeszko- 
jau, kiti mano draugai ir žuvo 

*del tavęs! Asz žirgą užvaręs

j AUSTRALIJOS GUBER

NATORIUS.

Brigadier-generolas Sir Alek
sandras Hore-Ruthven, Angli- 
kas, likos paskirtas per karalių 
kaipo generolas-gubernatorius 
Australijos.

turėjau kaip szuo pesezias vil
kti in to bejroczio kambarius!

Buvo jau bepuoląs bajoraite 
bet žvejas uola stojosi priesz 
ji. Pamate pats vienas nieko ne- 
inveiksias, iszbejo pro duris ir 
pasileido in bajoro pili savo 
draugams praneszti ir juos pa
sitelkus, parvesti bajoraite in 
tėvo namus.

Nusiminė žveja pamatęs kad 
ne tik savo mylimosios neteks, 
bet ir galva reikės padėti. 
Verke raudojo ir bajoraite sa
vo dali keikdama. Neturėjo ji 
kas užtartu, neturėjo, kas pa
guostu, priglaustu. Baisus li
kimas ju abieju lauke ir tiktai 
klausėsi, kada subels žirgu ka
nopos ju kieme, kada sueis in 
pirkia ginkluoti vyrai.

Ir prisiege vienas kitam sa
vo meile, visu pasauliu, kad 
gyvuis'iii ju rankas nepasi
duos;

❖ ❖ ❖

Pilies languose matėsi szvie- 
sa ir 'skardėjo girtu balsai.

Juodas szeszelis uždusęs be
go ežero ledu pilies linkui. Be
go uždusęs, slysdamas kiekvie
nu žingsniu, griūdamas ir 
keikdamas.

Dar keli žingsniai, ir jis 
pilyje.

— Bajore!— suriko jis in- 
beges kambarin, kur sėdėjo 
apie stala bajoras su svecziais. 
•—mes tavo dukteri po platu 
pasauli jeszkome, o tavo duktė 
namie!

— Kur namie?! — suriko 
bajoras,— Sakyk greieziau!— 
nes kardui mano ranka dar ne 
nusilpo.

—• Cha-cha-cha! Bajore,— 
negąsdink kardu. Pats ji val
dyti moku.

O tavo duktė namie! Už eže
ro ten pirkia stovi. Žvejas gy
vena. Cha-cha-cha! Ar žinai, 
bajore, kuo pakeitė tavo duktė 
sena pili?!

— Sakyk! .. uždusdamas 
suriko bajoras. Duktė pas žve
jį?!

— Gera žentą, bajore, turi. 
Geriausia žuvi kas diena tau. 
sugaus. Taip, tavo duktė žvejo 
namuose. Ji savo lepiomis ran
komis žvejo kuna glamonėjo. 
Tai, bajore, tavo duktė!

—' Užmuszti ja! — suriko 
bajoras. — Kas ju pasigailės,— 
pats galvos neteks. Ant žirgui

Ir pasipylė inszeles būrys 
ginkluotu vyru žirgus balnoti, 
beginklio žvejo laime griauti. 
• Isz po arkliu kanopų ugnis 
pylėsi, kaip jie leidosi nuo 
aukszto pilies kalno in paežera.

— Ežeru, tesiog!— suriko 
bajoras pusnuogis lėkdamas, 
pirma visu.

Bet- ta szventu nakti nelem-

ta jiems buvo žvejo pirkios pa
siekti.

Inlekus in pati ežero viduri, 
urnai trenkė perkūnas, prasivė
rė ledas ir visus žmones su žir
gais ežeras prarijo. Pilis liko 
tuszczia.

Prakeikė ja žmones, niekas 
ten kojos inkelti nedryso. Pili 
vejai arde, perkūnai trauke ir 
dabar jos nėra. Vien akmenų 
krūvos tenai beriogso.

Žmones pasakoja, kad tena: 
kas nakti, nuo kalno girdisi 
baisiausias klegesys ir tęsiasi 
iki gaidžiu.

O kiekviena Kalėdų nakti, 
apie 12 valanda, ežeru bėga pi
lies linkui nuilsusi szmekla.

Ties piliakalniu dingsta ji 
paskui pasigirsta balsai, rėka
vimai. Po valandėlės pasigirs
ta girtu baisus riksmą ir ark
liu kanopų bildesys. Nulekia 
nuo kalno būrys raitu szmelk- 
lu ir pasileidžia ežeru.

Ties viduriu visos jos dings
ta, tik vejas kažkaip baisiai, 
sziurpiai tenuszniokszczia. O 
antroj ežero pusėje, toj vietoj, 
kur buvusi žvejo trobele,— 
skaisti žvaigždute nusileidžia.

Tai, mat, ka senis Juras 
nupasakojo. — Užbaigė senis 
Jomantas. Abudu klausytojai 
tylėjo. —GALAS.

GERAS DINSTAS SU GERA 
MOKESTINI.

Prezidentas Rooseveltas ana 
diena paskyrė John G. Winant 
kaipo narį “Social Security 
Board” su alga 10 tukstaneziu 
doleriu ant meto. Nuo kada de
mokratai apėmė vadeles val
džios tai praszalino tukstan- 
czius darbininku nuo mažiau
sio lyg augszcziausio dinsto, 
netemindami kaip ilgai vyras 
ar motore dirbo.

Ohajaus gubernijoj, 
Gana didelioj vietoj, 

Vienai progresyviai szlcktai 
atsiejo,

Mat, už daug namines iszgere 
ir atliko,

Arba kaip žmones sako, 
pastipo.

Rūteles, ji gera liežuvi turėjo, 
Ant Dievo ir 'bažnyczios tan

kiai zurzėjo,
Vieni sako kad už daug ramy

bes pritraukė,
Kiti kad gumbo gyduolių isz- 

trauke,
Bet galas jai parėjo, 

Tiesiog in pekla nupleszkejo. 
Lengva mirtis tokios mamules,

Lengvatikes bolszevikiszkos 
pakules.

Buvo tai bobele ne kas, 
'Tai ir dingo kaip burbulas.

* * *
Brukline keli vyrai gyventi 

susitaiko,
Nežinau kaip juos Dievas 

užlaikė,
Laikraszcziu.ne knygų neturi, 

Vieni geria o kiti guli, 
Kiti bulves skuta, 

O da kiti einiki lupa, 
Nežinau kaip žmogus gali 

gyventi,
Ir skaitymu neužsiimti.

Juk sakalėliai, paeziuotis kada 
norėsi,

Tai su “szainia” nieko ne
padarysi,

Ba tai dalykas labai svarbus, 
Tai turi būti blaivus, 

Vienas vaikinas su mekleriu, 
Vienu mandru vaikinu, 
Pas mergina nusidavė,

Apie penkis galonus “szaines” 
davė,

Mat, norėjo morgica apgirdyti, 
O paskui be užsakų veselką

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

k LAISVEI 
iSTOVYLA

STATUE OF LIBERTY

Bartholdi’s “Laisves Stovy- 
'la” jau penkias-deszimts metu 
senumo ateinaneziais metais. 
Jau plianai tinkamai apvaik- 
szczioti ta istoriszka invyki 
pradėti. Tautiszka Paiku Tar
nyste prie Vidaus Departamen
to praszo visu žmonių pasiusti 
eiles, rasztus ir paveikslus apie 
“Laisves Stovyla,” kurie pasi
rodė arba buvo atspauzdinti 
laiku kuomet Francija davė 
stovyla Suv. Valstijoms.

Spalio 28 d., 1886 m., saitas 
paminklas su iszkilmingoms 
ceremonijoms atidengtas ant 
Bed'loe Salos, New Yorko uos
te. Prezidentas Clevelandas, 
su stovylos .skulptorium mate 
atidengima. Frederick Augus
te Bartholdi buvo garsus Fran- 
cuziszkas skulptorius, jis su
manė stovyla del Francuzisz- 
kos-Amerikoniszkos Unijos 
1874m.Buvo pastatytas per po- 
pulariszka pinigiszka rin'kim- 
a ir eme net penkis metus už
baigti. Isz viso prekiavo 
$600,000.

padaryti,
Daug apie tai nedainuosiu, 
Tiktai trumpai pasakysiu, 

Turėjo nuo augszto pleszket, 
Net szonai pradėjo braszket, 

Kaip su lazda ji vieszino,
Ir dovanas davinėjo.

Ar-gi girtuokliai ka gero gali 
padaryti?

Ar-gi gali žmoniszkai sueiti? 
Ir mekleris nežino kur dingo, 

Kaip laukai; j,. ’ iind.o;
Biedin’MttveriSi'ui,

Tieji girtuokliai vaikinai.* * *
Ponios saliuninkes tokios ne

būkite,
Sarmatos trupinėli turėkite, 

Jeigu biznio neturite tai vyrus 
negriebkite,

Kada pro kareziama eina, 
O in viduri ne ineina.

Tekis vyrukas gali sarmata 
padaryti,

Gal skaudžiai su koja paspirti, 
Juk davadna kiznierka taip 

nedarys,
Ir tokio biznio nevarys.* * *
Konetiko gubernijoje, 

Lietuviai puikiai veseilioja, 
Girtavimai dideli ten dedasi, 
Net po deszimts galonu mun- 

szaines perkasi, 
O moterėlė be tos truciznos 

neapsieina,
Kąsnio mėsos nenurysi, 
Jeigu szaines neužgersi.

Tankiai ir be paliemonu ne
apsieina,

Jeigu ne keli, tai nors vienas 
ateina,

Ba jeigu skerdžiaus nebutu, 
Tai gyvuliai susibadytu, 
Ir viens kita nuganubintu.

Stovyla sveria net 225 tonus. 
Augsztumas iki virszaus žibu
rio pasiekia net 151 pėdas ir 5 
colius. Ke'turias-dėszimts žmo
nių gali stovėti jos galvoje, ir 
nuo smakro iki galvos virsz
aus yra 17 pėdu ir 3 coliu. Jos 
isztierta ranka yra 42 coliu il
gio ir storumo isz 12 pėdu. No
sis keturiu pėdu ir 6 coliu, lie
muo 35 pėdu storumo. Žiburis 
gali lengvai laikyti net dvylika 
žmonių.

diduma “Colossus of Rhodes” 
kuris yra 105 pėdu aukszczio. 
Noro stovyla yra 120 pėdu atig- 
szta. Garsi stovyla “Jupiter” 
skulptoriaus Phidias yra 60 pė
du augsztumo.

Nuo dienos jos atidengimo 
net 25,000,000 ateiviu kurie at
vyko in Suv.Valstijas visu pir
miausia mate “Laisve’rsu tie
sos knyga vienoje rankoje ir 
žiburiu kitoje. Visose kalbose 
eiles raszytos apie szita stovy
la. Surinkti szitus rasztus ir 
iliustracijas visu artistu butu 
geras būdas apvaikszczibti sži- 
tas sukaktuves. Kontribucijas 
arba patarimus apie tokia me
džiaga galima pasiusti George 
A. Palmer, Superintendent of 
Statue of Liberty, National 
Monument, Fort Wood, N. Y.

—F.L.I.S.

Jeigu per aszaras galėtumėm 
mirusius ątvorkt ir juos prie 
gyvasties .sugražint tai mažai 
rastųsi tokiu moterių kurios 
po savo vyro mirimo verktu.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.
,r MAHANOY CITY, PA.

PARSIDUODA FARMA.

114 akieriu žemes, didelis so- 
das.ir girrios, 10 kambariu siū
ba, 2 tvartai ir nauja “gaila” 
del sudėjimo komu, garadžius, 
visztinyczia, daug visztu ir an- 
cziu, 2 geri arkliai, 11 karvių, 
1 jautis, visokios reikalingos 
maszinos, vežimai ir kitoki rei
kalingi inrankįai del fanuos. 
Ant cimentinio Steito kelio, 
tik 2 mylės nuo miesto North 
Brookfield, N. Y., o in miestą 
Utica, N. Y., 17 miliu; kiti 
miestai teipgi netoli. Farma 
parsiduoda labai pigiai. Pla
tesniu informacijų klauskite 
per laiszka, raszydami ant 
adreso: (2t.)

Ralph Lamaitis - Box 102 
North Brookfield, N. Y.
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— Ateinanti Ketverga pri

puola bažnytinis apvaikszczio- 
jimas, Marijos Vardo.

— Juozas Juozaitis, 1300 E. 
Market uly., randasi Ashlando 
ligonbuteje kur gydosi ant su
žeidimo szonkauliu, kuriuos 
jam sulaužė laike darbo Maha- 
noy 'City kasyklose.

— Mahanojaus aplinkiniai 
bedarbei padavė aplikacija ant 
czarterio tiksle rūpintis apie 
savo padėjimą, prigialbet be
darbiu szeimynoms, apsaugoti 
savQ,c'tupta(?), suszelpti savo 
kaimynams laike nelaimes ir 
suszelpti tuos kurie reikalauja 
paszialpos. Juokingas užmany
mas. Kaip-gi bedarbei gali 
szelpti kitus jeigu patys nieko 
neturi?

—■ Mieste keliolika vaiku 
serga szkarletina, pagal dak
taru rapartus. Tėvai privalo 
temint ant kūdikio sveikatos ir 
jeigu skundžiasi ant skaudėji
mo gerkles, privalo tuojaus 
jeszkoti daktaro patarimo nes 
vaikai gali sirgti pavojinga li
ga. Juk kūdikio gyvastis yra 
brangesne už kelis dolerius.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas, Juozas Urbonas, 633 
W. Spruce uly., likos iszvežtas 
in Jefferson ligonbute, Filadel
fijoj, ant operacijos. Yra tai 
tėvas daktaro Urbono, kuris 
gyvena Eastone, Pa.

— Leisdamasis in skyle isz 
kurios kasė anglis, artimoje 
Pleasant Hill, apie treczia va
landa Subatoj po piet, Juozas 
Vąvžiniak, isz New Bostono, 
nupuolė apie 70 pėdų gilumo 
kada virve nutruko. Nelaimin
gas jaunikaitis aplaike žaidu- 
liu'S pakauszio, kūno ir badai 
sužeista viduriai. Likos nuvež
tas in Locust Mountain ligon
bute kur jo padėjimas'ne yra 
užganadiinantis.

— Lilija, dukrele ponstvos 
Jonu Cizariku, 315 W. Maha- 
noy Avė., sugryžo adgal prie 
mokslo in akademija Szv. 
Prahciszkaus, Pittsburge, Vie
nuolyno. Dukrelei draugavo 
poni Cizarikiene.

— Petronėle, pati musu biz
nieriaus Pijuszo Urbono, 626 
W. Mahanoy Avė., gydosi Lo
cust Mountain ligonbuteje po 
operacijai ant viduriu.

—■ Poni E. Navakiene ir 
duktė lankėsi ana diena pas 
gimines Jersey City, N. J.

— P-le Magdalena Žardec-| 
kaitė ir p-nia Agota Traskauc- 
kiene, nuo W. Mahanoy Avė., 
sugryžo ana diena isz Boston, 
Mass., kur lankėsi per kėlės 
dienas pas Magdalenos broli.

—• Nedėlioję lankėsi poni 
Viszniauskiene ir poni Pajau
jiene su trimi vaikais isz King- 
stono pas ponia Mare Grinevi- 
ęziene, 517 W. Pine uly. Pasi- 
svecziave kėlės valandėlės su
gryžo namo.

. — 'Trys jauni vyrukai likos 
aresztavoti už pavogimą keliu 
bertainiu alaus isz troko varo
mo pei'fjupza Pranaiti, isz mie
sto, kuris veže alų in Allen
town. Kaltininkais yra Petras 
Vargo, Szimas Stephens ir 
Steve B'istranski, visi isz Vul
kano kaimelio.Kada trokas va
žiavo povaliai priesz kaina, vy
rukai užszoko, perpjovė audek
lą užpakalyje troko ir iszrito 
tris baczkutes alaus. Visi prisi
pažino prie kaltes ir likos pa
statyti po kaucija lyg teismui.

TĖVAS ŽINOJO...
— Teveli, kas tai yra “pa

klydusi motere?”
— Tai sūneli, yra tokia kuri 

gaji Visur surasti, i .1. L

SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE I DR. M. J. PATRICK
— Sudžia Palmer, isz Pott- IR APLINKINES ' (pbtmkas)

dreiverio‘nu-

svilles sūdo paliepė trustisams] 
Vo'kiszkos parapijines moks- 
laines kad nuimtu spynas nuo 
duriu ir leistu vaikus prie 
mokslo pakol pereis perklausy
mas Seredoje kaslink užmeti- 
nejimu apie nepriemima Lietu- 
viszku minyszku kurios atva
žiavo mokyti vaikus Vokiszkoj 
mokslainej.

— Edvardas Spudys, isz 
Silver Creek, likos aresztavo- 
ta's už neturejima 
laisnu ir važiavima ant ne savo 
puses. Turėjo stoti ant per
klausymo priesz vaistine pali
eja.

Mount Cannel, Pa.,— Poni 
Robertiene Duckworth, isz 
Harrisburgo, duktė ponstvos 
Klem. Lukaszevicziu (Lucas), 
148 So. Chestnut uly., ana die
na užbaigė mokslą advokates, 
Washingtone, D. C., ir bus pri
imta prie advo'katiszkos profe
sijos Spalio menesije. Tokia 
tai žine aplaike ana diena jo
sios tėvas ponas Lukoszevicz- 
ius, isz ko nudžiugo szirdin- 
gai, kad jo duktė užbaigė pa
sekmingai mokslą.

Poni Duckworth, kuri po tė
vais vadinasi Izabele Lukosze- 
vieziute, yra gerai žinoma išžio
ję aplinkinėje ir 1920 mete už
baigė mokslą High Mokykla 
mieste. 'Teipgi užbaigė pasek
mingai mokslus Taylor Busi
ness Mokykla, Social Service 
Mokykla Washingtone, ir Na
tional Law Universitetą Wash
ingtone, D. C. Koki tai laika 
turėjo užsiėmimą su Legal 
Section Public Works Admini
stration, Harrisburge. Mete 
1930 valdžia jg, nusiuntė in Pa
nama ant tarnystes, bet -dabar 
randasi Harrisburge, Pa.

Garbe tėvams ir džiaugsmas 
isz tokios duktes, kuriai neši
na t ves turiPds-, 
gailėjo mokslo.

Baltimore, Md. — Musu mie
ste darbai ne vienoki, vienos 
dirbtuves dirba gerai, kitos tik 
puse laiko, nekurie sako kad 
galima uždirbti kaip senovės 
laikuose, todėl vieniems buna 
piknikas o kitiems vis vargas. 
Sziais laikais žmogus turi sun
kiai dirbti kad užsidirbt sziek 
tiek pinigėlio bet kada apsižiu
rai tai žiūrėk, turi tik apie 14 
doleriu ant sanvaites. Žmogus 
aplaikes tokia alga nežinai nei 
ka su ja pradėt nes viskas 
brangu, reikia už randa užmo
kėti ir už maista, po tam nie
kas nelieka del drapanų. Dar 
tieji, kurie susitaupino sziek 
tiek pinigėliu bankose tai szia- 
dien su mažu uždarbiu gali' 
skursti. Bankose pinigai sulai
kyti ir tik Dievas žino kada 
žmoneliai juos aplaikys nes 
bankieriai neduoda jokio sura
minimo nepasakydami kada 
juos iszmokes todėl žmoneliai 
turi skursti, nors turi pinigu 
bankoj. Gal ateityje žmones 
susipras ir taupys savo sunkiai 
uždirbtus pinigus in bankas 
kurios yra tvirtos, ateityje.

Minersville, Pa. — Juozas 
Kalvaitis kėlės sanvaites adgal 
apleido savo narna ir lyg sžiai 
dienai niekas apie jo buvimą 
nežino. Kalvaitis tūla diena 
apleido namus 'su tikslu ėjimo 
pas daktara ir nuo tos dienos 
dingo visa žinia apie ji. Dingu- 
sis žmogus turi apie 50 metu 
amžiaus ir sirgo nuo kokio tai 
laiko. * • > A

Wilkes-Barre, Pa.,— Jurgis 
Gilys, liko sužeistas anglies 
kasyklose. Jis dirbo Glen Al
den kompanijos, So. Wilkes- 
Barre kasykloj, puldamas ak
muo sulaužė jam strėnas. Guli 
General Ligonbuteje.

— p-ne A. Venslauskienc, 
su dukrele, p-ne Barbora Bru- 
sokiene su dukrele ir p-ne Jule 
Leliokiene grižo isz Atlantic 
City, kur praleido keliata die-

Scranton, Pa.—Szv. Juozapo 
parapija susilaukė nauja var- 
goninka, Prof. Joną Vaiczaiti, 
baigės Belgioj muzikos mokyk
la.

North Scranton, Pa.,— Lau
rel Lake ežere buvo atrastas 
prigerės Juozas Giliais. Jis 
nuskendo Kugpiuczio 11 d., be- 
siirstydamas laiveliu, kuomet 
laivelis apsiverto. Kūnas atras
tas už keliolikos dienu, toj pa- 
czioj vietoj kur nuskendo.

Korn Krest, Pa., f Jonas 
Mikolaitis, 29 metu amžiaus, 2 
Spring uly., mirė Rugsėjo 1 kL, 
nakti. Paliko tėvus, du broliu 
ir tris seseris.

Mount Carmel, Pa. t Pane- 
delio ryta likos palaidota gerai 
žinoma czionais Berta, pati Jo
no Miliausko, kuri sirgo trum
pa laika. Paliko vyra, motina, 
penkis brolius ir dvi seseres.

PILDĖ PRISAKYMA.

Jonas su Petru valgė duona 
pasimarkydami ja in arielka. 
Pamatęs tai Raulas paszauke:

— Del Dievo! Kaip jus gali
te valgyt arielka?

— Valgome todėl kad kuni
gas mums uždraudė ja gerti.

DIDELIS

ALLENTOWN FEBAS
UTARNINKE —- SUBATOJ

SEPT. 17 - 21
25 Ten ir Atgal 

Isz 
Mahanoy City

Važiuojant ir grįžtant ta 
paezia diena.

Raflroad 
afTha BladiDl®™*’*''

Gerkit ir Reikalaukit

“LEBANON
VALLEY”

ALU - PORTERI - ALE 
Jus visus patenkins nuo 

pirmo poragavimo!

ANT. DZIADOSZ 
438 W. Mahanoy Avė., 
MAHANOY CITY, PA. 

Telefonas 59-J.

Agentas Del Miestu: 
Mahanoy City, Shenandoah, 

Gilberton ir Tamaqua.

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

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kandidatas Ant Koronerio.

Teip kandidatu einaneziu 
ant politikiszko ofiso, randasi 
musu tautietis, gerai žinomas 
po visa pavietą Schuylkill, ant 
Pavieto Koronerio, yra tai 

I Daktaras M. J. Patrick (Petri- 
Ikas). Rinkimai atsibus atei- 
inainczia 17-ta diena Rugsojio 
(Sept.) Utarninke.

Daktaras Petrikas gyvena 
Shenandorije, ir jo varda ra
site ant Republikoniszko tikie- 
to.

Daktaras Petrikas, yra gi
męs ir iszlavi'ntas moksle Mah
anoy City, Pa., baigė daktar- 
iszka mokslą Temple Universi
tete 1911 mete, praktikavo Fi
ladelfijoj, lyg 1913 mete, po 
tam persikraustė in Mahanoju 
kur įpraktikavo kaipo daktar
as kelis metus, o mete 1915 per
sikraustė in Shenandori, kur 
turėjo pasekme daktariszka 
terp tenaitiniu gyventoju, kai
po ir visam paviete, nes jo da- 
ktariszkas mokslas pagarsėjo 
po visa aplinkine. Sziadien 
yra Locust i Mountain ligon
buteje ant daktariszko sztabo, 
Cirurgijos D«partmente, jur 
tarnauje be jokios užmokesties, 
darbuojesi karsztai prie viso
kiu operacije, nepaisant kokia 
diena, nalkti ar valanda, kad 
tik prigialbet ligoniams ju so- 
puluosia, vis yra pasirengiąs 
ant kožno paszaukimo.

Daktaras Petrikas likos už
tvirtintas kaipo tinkamiauses 
kandidatas ant Pavietavo Kor
onerio per Centraliszka Mine 
Board, Knights of Columbus, 
per visus pavieto Kliubus, 
County Civic League ir per 
Darbininkiszkas Organizaci
jos, isz priežasties jo pasidar
bavimo ant Kompenseiszion 
Kamisijos, prigialbėdamas sa
vo tautieeziams visame.

Todėl sziadien yra užsitar
navęs nuo musu Lietuviszkos 
visuomenes szirdingo suszel- 
pimo palitikoje ir visi privalo 
už ji balsuoti ateinanezioje 

Į Nominacijoj ant Pavietavo 
Koronerio, Utarninke, 17-ta 
Rugsejio (Sept.) Jo pravarde 
surasite ant Republikoniszko 
Baloto. Turime gera proga 
iszrinkti Daktara Petriką ant 
to dinsto ir jeigu visi drueziai 
laikysimės, tai ir ji aprinksime.

Sztai dabar atsirado gera 
proga Lietuviams iszrinkti sa
vo tautieti už kuri privalo kož- 
nas ukesas balsuoti už Daktara 
M. J. Patriką, ant Koronerio.

Kada gausite balota, tai pa
dekite križeli X szale jo vardo 
sziteip:

FOR CORONER

Įū
M. J. Patrick |0 

. ................... . ..................... !□ 
Ant Reipublikoniszilco Baloto.

DAUG-PATISTU KOLONIJA ARIZONOJE.
Artimoje Short Creek, Arizonoje, likos surasta tarp kalnu kolonija žmonių kurie tiki 

in turėjimą kėlės paezias ir gyventi kaip kam patinka, be jokiu tiesu. Elmo Bollinger, pa
vieto prokuratorius dagirdes apie t'aja kolonija, užvede skunda priesz tuosius kolonistus; 
kuriu randasi 30 szeimynu. Sako jie kad priguli prie “Brethren of the United Charity” ti- 
kejimiszkos szakos ir likos ekskomunika voltais per Mormoniszka 'bažnyczia už kokius ten 
tikejimiszkus prasižengimus.

DARBO ŽINUTES
200 ANGLEKASIU 

STRAIKUOJA.
Hazleton, Pa. — Daugiau 

kaip 200 anglekasiu iszejo ant 
straikos stripinsuose Dick Con
struction Co., Jeanesville, 
Yorktown ir Junedale, kurie 
spiresi tinkamos užmokesties 
nuo kompanijos nes nuo kokio 
tai laiko kompanija nukapojo 
visiems mokestis.
TAIKOS KAMISIJA NEPRI- 

PAŽYSTA ANGLEKASIU 
SKUNDU.

Shenandoah, Pa. — Anthra
cite Conciliation Board szio 
distrikto, atsisakė iszklausyti 
skundu anglekasiu isz West 
Shenandoah ir Mahanoy City 
kasyklų laike posėdžio laikyto 
Pottsvillej praeita Ketverga, 
už tai kad anglekasiai isz tuja 
vietų iszejo ant straikos o pa
gal kamisijos nusprendimą tai 
straikuojanti darbininkai ne
gali perdėti savo neužganadi- 
nimus priesz kamisija, pirma 
turi sugryžti prie darbu po 
tam perdėti kamisijai savo ne- 
užganadinimus. Antras posė
dis bus laikomas szia sanvaite.

Anglekasiu susirinkimas, ku
ris atsibuvo Nedėlioję, ant Ma- 
herio svetaines, užsibaigė ant 
nieko naujo nes visi delegatai 
nutarė straikuoti pakol kom- 
panije sutiks ant padalinimo 
darbu lygiai po visas kasyklas.

Skaitykite “Saule”

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

“ŽVAIGŽDE FINLANDIJOS” DALYVAVO PARODOJE.
Ana diena atsibuvo marine paroda San Francisko inlun- 

keje, kurioje dalyvavo senas žėgliais laivas žinomas kaipo 
“Žvaigžde Finilandijos” kuris yra paskutinis žeglinis laivas. 
Mi estas mano nupirkti ta j i sena laiva ir uždėti jame muzęju. 
Laivas plauke po nauju statomu tiltu.

TINKAMAS ATSAKYMAS.

— Ponas profesoriau, kodėl, 
kaip užpūti žvakia, szviesa 
dingsta o dūmai pasirodo?

— Tai... matai... tai ne
pūsk, asile!

TURĖJO GERA DAVADA.

— Ka tik užmusziau asztuo-> 
nes muses: penkis patinus ių 
tris pataites.

— Kaip apie tai isztyrinejai?
— Matai, penkios buvo ant) 

stalo o trys ant zerkolo.

au įvirau OJhi'i uiLAis Aroir avzjxxi. v v t
SU 59 METU MERGINA.

Du kart būdamas naszliu, su pirma paezia pagyveno 23 
metus o su antra 38 metus, Dovydas L. Seiko, 90 metu am
žiaus, kuris turi užsiėmimą informacijos b jure Washingtone, 
D. C., sumanė vela apsipącziuot ir sau iszsirinko už gyvenimo 
drauge pana Sally Mason, 59 matu mergina, daraktorka muzi
kes isz Kalifornijos. Selke sako kad jis turi tiek vaiku* kad 
paliovė juos skaityt ir apie nekurtuos visai užmirszo.

Kūdikiu Mirtingumas 
Miestuose ir ant

Kaimu
Vaiku Biuras rinko ir iszlei- 

do faktus apie svarbumą medi- 
kalisz'kos ir dabojimo priežiū
ros motinoms ir vaikams. Pa
rodo, kad kūdikiu mirtingumo 
ra ta puola nuo laiko kuomet 
\ ieszos sveikatos darbas in-

■ vestas szitoje szalyje ir kad 
nuo 1929 m., mirties ratos del 

! kūdikiu buvo žemesnes negu 
1 del vaiku ant kaimu. 1932 m., 
1 ir 1933 m., 55 miestu kūdikiai 
isz kiekvieno tukstanezio nu
mirė nesulaukdami pirmu me
tu, kuomet ant kaimu rata bu
vo 58 isz kiekvieno tukstanezio 
1932 m., ir 1933 m. 59.

Katherine F. Lenroot, vedė
ja Vaiku Biuro, sako “senei 
sakyta kad kūdikiu mirtingu
mas puiki rodykla musu socia- 
liszkos geroves.

Kuomet bandome rasti prie- 
žasti, mes randame kad kur nėr 
tinkamu parankumu del medi- 
kaliszkos ir dabojimo priežiū
ros motinoms ir kūdikiams ir 
vieszos sveikatos patarimu ar
ba pamoku motinoms lai mir
tingumo rata augsztesne. Isz 
grupes motinu kurios neturėjo 
priesz-gimimo priežiūros sako 
Vieszos Sveikatos Tarnyste, 
80% kaimu motinu sulyginus 
su 37% motinu miestuose isz 
100,000 gyventoju ir daugiaus 
neturėjo tokios priežiūros nes 
nemanei kad tai svarbu.

—F.L.I.S,

Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite už

James (Capt.) Painter 
Ant School Direktoriaus 

Republikonas. Praszo Jusb 
Balso ir intekmes
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