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F. W.B0CZK0W8KI, 47 METAS

Isz Amerikos PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Isz Visu Szaliu
PAVOGĖ ANGLIS, PARDA
VĖ IR PIRKO ARIELKOS 

KAD SUSZILT.
Cleveland, Ohio. — Winfield 

Grafton, 58 metu, prisipažino 
sude kad pavogė 400 svaru 
anglių kad suszilt. Kada jo sli
džia užklausė kur sudegino 
tuos anglis tai Grafton atsake 
kad norėjo greitu budu suszilt 
todėl anglis pardavė o už ap
lankytus pinigus nusipirko sau 
arielkos. Likos nubaustas ant 
25 doleriu ir 30 dienu in kalė
jimą.

GERIAU NUSIŽUDYT KAIP 
PRALEIST SUCZEDYTUS 

PINIGUS.
'Portland, Ore. — Vernon 

Studmayer drucziai tikėjo in 
tai kad suezedyti pinigai ant 
V juodos valandos” neprivalo 
būti iszleisti. Norints turėjo 
puiku mama, automobilius ic 
didele suma pinigu bankoj bet 
tas ji nepermaine. Kada užėjo 
bedarbe, Vernon nedirbo apie 
du metus ir tuom labai buvo 
susirūpinės kad jam reikės isz- 
traukli pinigu ant maisto o 
kad užbėgti, nutarė geriau 
mirti ne kaip iszleisti pinigus.

Motere su vaikais po palai
dojimui vyro, rado bankine 
knygute kuri parode kad Ver
non turėjo pasidėjus bankoj 
szeszis ' tukstanczius doleriu 
apie kuriuos pati visai nežino
jo. — Gerai kad tokis žmogus 
guli kape nes nei pats nepasi
naudojo isz pinigu ir gyveni
mo ir kitiems jnedave ramy
bes.

TIKRA MEILE ARTIMO PA- 
RODYTA PER PROTESTO- 

NU KUNIGĄ.
Knoxville, Tenn. — Prentiss 

Berger, inžinierius ant geležin
kelio likos mirtinai sužeistas 
laike susidūrimo trukiu. Ber
ger buvo Kataliku ir szaukesi 
Katalikiszko kunigo. Kas to
kis nubėgo pas Metodistą pry- 
czeri kad tas pribūtu pas 
mirsztanti žmogų. Kada tasai 
atėjo, suprato mirsztantis kad 
lai ne Katalikiszkas kunigas 
ir tik tokio norėjo. Metodisz- 
kas dvasiszkasis nelaukdamas 
inszoko in savo forduka ir nu- 
pleszkejo net 30 myliu pas ar
timiausia Katalikiszka kuni
gą. Kada pribuvo pas ligoni, 
tasai jau buvo mires apie peli
kes miliutas bet kunigas davė 
jam paskutini patepimą ant 
amžino kelio. Kunigo Richard
son’o pasiszventimas del Ka
taliko yra pagirtas ne tik per 
visus žmonis bet ir Katalikisz
kas vyskupas jam prisiuntė 
laiszka su padekavone. Lai 
jam buna už tai garbe!

75 METU SENUKAS PALI
KO 30,000 DOLERIU.

Harvard, Nob. — Peter G. 
Swanson, 75 metu, nepacziuo- 
1 as, kuris gyveno senoje bakū
žėlėje pats vienas, mirdamas 
paliko 30 tukstancziii doleriu. 
Lyg sziai dienai jokiu giminiu 
neatsirado atsiimt tojo turto.

TEISINGA SENUKE | 
UŽMOKĖJO SKOLA PO 18'

METU. |

Pittsburgh, Pa. Drebanti I 
nuo senatvės, žila senuke, pri
ėjus prie namo Abe Calig, už- 
skambino varpeli ir kada ta
sai iszejo pažiūrėt kas pas ji 
atėjo, senuke inbruko jam in 
ranka trylika doleriu tardama; i 
“Acziu Dievui kad po asztuo-l 
niolika metu galiu tau atmo
kėti skola, dabar mane nekan- 
kys sanžine ir turėsiu ramy
be.”

Calig isz pradžių negalėjo 
atsimint motere bet vėliaus 
atėjo jam ant mislies senuke 
kuri pirkinėjo jo sztore maista 
1917 mete.

MOTERE BUTU SUDEGUS 
DEGANCZIAM NAME.

Minersville, Pa. —- Per in- 
kaitusi pecziu, užsidegė namas 
Dutch Hollow, tarp czionais ir 
Seltzer City, kuriame gyveno 
szeimyna Juozo Ryšky, 83 me
tu. Ugnis padare bledes ant 
4,000 doleriu. Tame laike ra
dosi namie tik Husky’o moto
re ir butu sudegus ant smert 
kad neimtu kaimynai pamate 
deganti narna ir subegia isz- 
gialbet motere. Kada ugnage- 
siai atvažiavo isz Minersvilles 
tai namas jau, puvo-sudeges- 
lyg pamatu, — gialbejo tik ar
timus namus nuo sudegimo.

UGNIS KASYKLOSE SU
LAIKĖ 56 ANGLEKASIUS 

PO ŽEME.
Edmonton, Alta, Kanada. :—- 

Kasykloses Kent kilo ugnis 
kuri sudegino iszkelimo ma- 
szinas ir 56 anglekasiai nega
lėjo gautis in virszune. Visi 
turėjo naudoti 165 pėdu ilgio 
kopeczes ir tokiu budu iszsi- 
gavo giliukningai in virszu.

PASIRODO IR VELA ISZ- 
NYKSTA KRYŽIUS ANT 

BAŽNYCZIOS.
Ulman, Me. — Czionais kas 

diena laike tekėjimo saules ant 
czionaitines bažnytėlės pasi
rodo szeszelis kryžiaus ant 
muro po tam in puse valandos 
kryžius dingsta. Artimoje baž
nytėlės nesiranda jokio medžio 
o ir ant bažnyczios nesiranda 
kryžiaus nes tai Protestonu 
bažnyczia. Daugelis žmonių 
isz visos aplinkines suvažiuoja 
pamatyt tojo pasirodymo.

GASPADINE NUŽUDĖ BUR- 
DINGIERI KAD JA NORĖ

JO APLEISTI.
Summnerš, W. Va. Mrs. 

Camilla Feccio, naszle, kuri tu
rėjo narna del burdingieriu, li
kos uždaryta kalėjime už nu
žudymą vieno isz savo burdin
gieriu, Antonio Masilo, kuri 
iiuszove trimi .szuveis isz re
volverio. Priežastis žudinstos 
buvo ta, kad burdingierius ne
norėjo pristoti ant jos pasiuli- 
nimo kad gyventu su ja bet 
Antonio atsisako nuo to nes 
turi Italijoj paezia ir kelis vai
kus. Gaspadinele būdama kar- 
szto budo motere, isz piktumo 
kad ja paniekino, nužudė ji.

1—Ineiga namo Clarence House, Londone, Anglijoj, kuriame atsibus pasirodavimns 
apie svietine kariszka apsiginklavimą. 2—Paveikslas parodo Pan-American orine stoti, 
Natai, Brazilijoj, kur atsibuvo smarkus muszei tarp pasikeleliu ir valdiszko vaisko. 3— 
Kapitonas MacGillivray kuris likos paskirtai per prezidentą ROosėvelta kaipo gubernato
rius Samoa.

JUODUKAI NORI TURĖTI 
SAVO JUODA DIEVA.

Los Angeles, Calif. — Ant 
laikyto ezoinais nigeriu seimo, 
ant kurio dalyvavo 'daugiau 
kaip tūkstantis delegatu, ku
rie perstatė apie 20 milijonu 
juodu žmonių, karsztai prita- 
le kalbėtojams, kurie tvirtino 
kad nigerei lyg sžiam laikui 
meldėsi in balta Diėva bet isz- 
tikruju yra tai tik baltųjų žmo
nių Dievas, kurie, velnią ma- 
liavoja juoda. Delegatai prita- 
ic kad turi sutverti savo tikė
jimą su juodu Dievu o velnes 
turi būti baltas. Kad jau pro
gresas tai progresas visame.

MOTINA 10 VAIKU NUŽU
DĖ SAVO PRIELAIDINI.
Central City, Ky. — Laiko 

barnio ir girtuokliszkos puo
tos, Mrs. Nora Powell, 43 me
tu, motina deszimts vaiku, nu- 
szove ant smert Artie Mar- 
tliieii, 40 metu anglekasi, po 
tam pati paleido sau kulka in 
krutinę. Taja diena angleka- 
sis atėjo ja atlankyt ir laike 
gerymo susikivirezino, ap- 
reikszdamas jai kad ja pames 
ir tas buvo priežastim žudins
tos. Artie paliko paezia ir ke
turis vaikus. Motere buvo pa
simetus su savo vyru ir susi- 
nesze su Artie apie tris metus 
adgal.

SZITAS JUODUKAS GAL 
SUĖSTU IR ŽMOGŲ.

Memphis, Tenn. — Foster 
Miller, nigeris, ana diena susi- 
beezino su savo draugais kad 
suvalgys kepta parsziuka šve
lnuti 16 svaru ir laimėjo laižy- 
bas nuo Simon Long. Priesz 
valgi iiįzgere (paintuke ariel
kos o kada užbaigė valgyt, nu
plovė viską su 20 bonkutems 
alaus. Paskutine Dekavones 
diena susilaižino su kitais buk 
pats suvalgys du kurkinus ka 
ir padare. Gal ne vieną gaspa
dinele nelaikytu tokio burdin- 
gieriaus kuris ir paezia gaspa
dinele nurytu.

DEL SZUNIES PAPJOVĖ 
ŽMOGŲ IR PABĖGO.

Winton, Pa. — Kada vargin
gas farmeris, Stanley Jurgen, 
taisė savo fordiįka garadžiuje, 
kokis tai ItalasĮpriejo prie jo 
ir Italiszkoje kalboje pareika
lavo nuo jo penkis dolerius. 
Negalėdamas su juom susikal
bėt, pasiszauke savo Italiszka 
kaiminka kuri jam paaiszkino 
buk tasai žmogus reikalauja 
nuo jo užmokesties už suple- 
szytas kelnes per jo szuni. Far
meris atsisakė mokėti, tada 
Italas sutiko ant dvieju dole
riu bet ir tai negalėjo mokėti. 
Tada Italas, iszsitraukes ilga 
peili, smeige ji Jurgeliui in 
krutinę po tam pabėgo. Nelai
mingas farmeris mire in puse 
valandos, palikdamas paezia 
ir devynis vaikus. Vaistine pa- 
licija jeszko žudintojaus.

KALĖDŲ DIEDUKAS 
SMARKIAI APDEGE.

Lancaster, Pa. — Witmer 
ugniagesiai turėjo linksma'Ka- 
ledini vakarėli laike kurio Po- 
vylas Rye perstatinėjo Kalėdi
ni Dieduką. Po iszdalinimui 
dovaneliu Diedukas užsidegė 
paperosa bet užmirszo kad tu
rėjo ilga barzda prie kurios 
pridėjus zapalka, uždege barz
da. Nuo barzdos užsidegė ir 
jo drapanos. Jo draugai nu- 
plesze nuo jo deganezias dra
panas bet Rye skaudžiai likos 
apdegintas ir gydosi'namie.

48 UŽSITRUCINO VALGY
DAMI PAJUS IR KITOKIUS 

PYRAGAICZIUS.
Philadelphia, Pa. — Valgy

dami “Boston pyragaiezius” 
staigai susirgo daugelis ypatų 
isz kuriu 48 turėjo szauktis 
daktaru pagialbos. Pagal dak
taru tyrinėjimus tai pyragai- 
cziai turėjo būti jau supuvia 
nuo ko žmones pavojingai ap
sirgo.

§ Badas tankiai dirstelėja 
in Įauga darbszaus žmogaus 
bet niekad neineina in vidų.

ISZ LIETUVOS
MIRĖ SENIAUSIAS 

LIETUVOS KUNIGAS.
Mari jam pole..— Szunskuose,■ . i.- . -Yiiii*’ - ———h..i i,

Marijampolės apskr., mirė ku
nigas Vincas Natkeviczius, ei
damas 97 metus. Tai buvo se
niausias kunigas visoje Lietu
voje. Kunigu velionis iszbuvo 
per 70 metu. Kelias deszimts 
metu jis buvo klebonu Szuns
kuose.

LIETUVOJE AUTOBUSU 
SKAICZIUS DIDĖJA.

Kaunas.— Sziomis dienomis 
tam tikra Lietuvos plentu ir 
vandens keliu valdybos komis
ija nutarė ateinaneziais metais 
leisti kursuoti 3.16 autobus
ams. Isz ju 112 kursuos leidi
mu ruožuose. Autobusams 
kursuoti leidimu prasze 192 
asmenys.

TRUMPOS ŽINUTES
Scranton, Pa.,—Mrs. Walter 

Mur, apdovanojo savo prisie- 
geli su trynukais, kuriuos už- 
varino Jeraminas, Kazimieras 
ir Juozas. Gimė namie, bet vė
liaus visus nuvežė in ligonbute 
ant geresnio dažiurejimo.

Minersville, Pa.,—• Patrikas 
Haley, 70 metu, kuris turėjo 
banke $6,065 ir aplaikydavo 
nuo valstijos paszialpa, likos 
aresztavotas, kuris turi užmo
kėti bausme $25 ir sugrąžyti 
ka aplaike.

Pottsville, Pa. — Edwardas 
Engle, 50 metu, kada jo pati 
gamino pietus, pagriebė peili 
nuo stalo ir persipjovė sau 
gerkle nuo ausies lyg ausies,' 
miramas in kėlės miliutas.

Shamokin, Pa., —■ Antanas 
Kaplinskis likos užmusztas ant 
vietos o kiti du pavojingai su
žeisti automobiliaus nelaimėje 
su trukiu..

ROSIJA MOKYS SAVO VAI
KUS VARYTI AUTOMO

BILIUS.
Moskva, Bosija.,—Visi vai

kai turinti nuo 12 lyg 14 metu 
bus mokinami kaip varyti au
tomobilius. Fabrikai autonio- 

i biliu czionai jau pradėjo dirb
ti automobilius ant to tikslo. 
Tieji automobiliei turės po vie
na cilinderi, pusantro arklio 

I pajiegu ir gales eiti 25 my- 
i les iii valanda, o preke bus. vi- 
■ sai žema.i ___________
IAPSIVESDAVO, NUŽUDY
DAVO VYRUS IR UŽGRIEB

DAVO JU TURTUS.
Dornsbur, Szležinga.,— Pali- 

cija uždare kalėjime kokia tai 
Veronika Slesmann, 50 metu, 
kuri yra. da gana patogi mote
re, kuri suviliodavo senus jau
nikius ir naszlius, Iper apsigar- 
sinima laikraszcziuosia tiksle 
apsivedimo. In kelis menesius 
po tam, vyrai dingdavo slap
tingu budu, o ju turtus motere 
užgriebdavo sau.

Slesmanniene yra “Meiles 
Kūdikiu,” nepažinodama savo 
tėvu nuo mažens, o kada, turėjo 
16 metu, pabėgo in Hamburg’a 
kur vede paleistuvinga gyveni- 
mą ir viliojo 'writs savo pato
gumu. Ant galo, jos darbelei 
likos susekti ir uždaryta kalė
jime už žudinsta vyru.

KUNIGAS NUBAUSTAS UŽ 
NUŽEMINIMĄ TAUTOS.
Warszawa, Lenk., —- Sude 

Vilnuje, stojo kunigas Maly- 
nicz-Malinskis, kuris buvo nu
baustas ant pusantro meto už 
“nužeminimą |tauto!s” ir už
darymą keliu studentu bažny
tiniam bokszte, kada jie skam
bino varpus laike laidotuvių 
mirusio marszalko Pilsudskio.

SURADO SENOVISKUS KA
REIVIUS ZBRAJUOSIA 
ANT KARISZKO LAUKO.
Venecija. Italija., —• Kada 

darbininkai kasė kanala ap
linkinėje Stra, atidengė seno- 
viszkas kapines, kuriose radosi 
keliolika senoviszku kareiviu 
pilnuosia zbrajuosia, o vienas 
turėjo dideli karda perdurta 
per szirdi. Teipgi surasta dau
geli senoviszku ginklu, vozu ir 
kitokiu naminiu indu, geram 
padėjimo. Visa radini nusiun
tė in vaistini muzeju.

SOVIATINE KARIUMENE 
TURI 10,000,000 ŽMONIŲ, 

4,300 EROPLANU IR 
3,500 TANKU.

Paryžius, Franci ja.,— Pagal 
apskaitima laikraszczio Matin, 

litai Soviatine kariumene szia- 
i dien turi deszimts miliijonu 
žmonių, kurie galėtu stoti ap
gynime savo tėvynes laike ka
res. Lengva, artilerije turi 
4,500 armotu, o sunkioji artile
rije turi 700 dideliu armotu-. 
Skaitlis apginkluotu tanku ir 
kitokiu automobiliu yra 3,350. 
Kariszku eroplanu turi 4.300, o 
te-rp ju randasi 150 dideliu ero
planu kurie meto bombas.

RABINO SŪNELIS 
PRIĖMĖ KATALI
KISZKA TIKĖJIMĄ
KETINA INSTOTI IN 

ZOKONA.

A’ieduius, Austrija., —• Terp 
czionaitiniu žydu kilo didelis 
givalt, nes daktaro Gildmann’o 
sūnelis, Hirsh, virto dideliu at
skalūnu,—priimdamas Katali
kiszka tikėjimą. Po mireziai 
daktaro, vaikas likos atiduotas 
in Žydu prieglauda, kur ji mo
kino tikėjimo ir auklėjo ant 
gero žydo. Nesenei Hirsh už
baigė Angliszka Oxford L’ui- 
versiteta, kur pažino Katali
kiszka tikėjimą, iszsižadejo 
Judizmo, savo proseniu moks
lo, ir priėmė Katalikysta.

Tokiu bodu, žydai ji laiko 
dabar už mirusi ir visi nuo jo 
prasiszalino. Hirsh ketina in- 
stoti in Katalikiszka zokona. 
kaip tik bus ant to pasirengiąs.

ŽYDAI MUSZAMI RUMUNI
JOJ DAUG SUŽEISTA.
Bukaresztas, Rumunija. — 

Prie teisingystes kambariu ki
lo sumiszimas prieszais Žydisz- 
kus advokatus, kur vėliaus 
prasiplatino in Žydiszka dali 
miesto. Maiszati šukele Ru- 
muniszki studentai, kurie turi 
didele neapykanta prieszais 
Alagda Lupescu, mylima kara
liaus Karoliaus, kuris del jos 
iszsižaejo -savo paezios. ,Mai- 
szatyj likos sužeista apie szim- 
tas žmonių. Studentai iszdau- 
že langus Žydiszku kromu, isz 
nekuriu iszmete visa tavora 
ant ulycziu. Daug maisztinin- 
ku aresztavota.

ROSIJA PRADĖS SURASZI- 
NET SAVO GYVENTOJUS.
Moskva, Bosija.,— Sovietine 

Bosija daro parengimus sura- 
szineti savo gyventojus, kurie 
priguli prie Soviatines Unijos, 
Taji darba ketina pradėti 1936 
mete. Paskutinis suraszas gy
ventoju Rosijoi atsibuvo 1926 
mete, kuris parode, kad tada 
Rosijoj radosi 147,027,000 gy
ventoju, 187 tautu, kurie kal
bėjo 149 kalboms.

16 ANGLEKASIAI UŽMUSZ- 
TI EKSPLOZIJOJE 

KASYKLOSE.
Lethbridge, Alta, Kanada.—’ 

Szesziolika anglekasiu likos 
užmuszti eksplozijoj gazo 
Ooalhurst, Panedelio ryta. Po 
eksplozijai, sugriuvo kasyklų 
virszus, užgriaudamas angle- 
kasius. Eksplozija kilo tame 
laike kada anglekasiai atėjo 
isz ryto in darba užimti vietas 
naktiniu darbininku. ,Bnvo ju 
30 isz viso — 19 likos užgriau
ti, 16 užmuszti, trys iszsigial- 
bejo o 11 sužeisti. Nelaimingus 
iszkase iii kėlės valandas po 
eksplozijai. Moteres su vaikais 
adbego prie kasyklų su vilczia 
kad visi iszliko gyvi bet kada 
dagirdo kad ju mylimi yra. ne
gyvi, kilo baisus riksmas ir 
dejavimas. Priežastis eksplozi
jos da’ neisztyrineta.



2 SAULE” Mahanoy City, Pa.

jautėsi kad ne yra kaltu, Su- 
mane būti kantrum lyg laikui. 
Bet motere, apjakinta baisiu 
užvydejimu, iszpilde savo pri-! 
žadėjimu. Kada vyras ant ry
tojaus nuėjo in darba, motere 
susidėjus sziek tiek drapanų in j 
savo krepszi, nuvažiavo pas, 
savo motina ir užvede skunda 
ant persiskyrimo nuo vyro.

Žmogelis buvo tvirtu ir ma
ino kad jeigu jam kas isztaise 

tai užaugo skaitlis ■ SZpOKn įaĮ jįs gales isz to isz-j

Kas Girdėt
i ___________

, Nors Suv. Valstijose dar vis 
tęsęsi depresija bet 1934 mete 
buvo 32 laimingi žmones kurie 
turėjo ineigos daugiau kaip 
milijoną doleriu. Yra tai ketu
riolika mažiau kaip 1933 me
te.

Bet už 
vyru ir moterių kuriu ineiga bHst kda^ 
daejo nuo $5,000 lyg $10,000, 
$25,000 ir $50,000 o nekuriu 
lyg 100 tukstaneziu doleriu. 
Bet darbininku uždarbei ne
pasidaugino tiktai nupuolė.

Norints tukstaneziai žmo
nių aplaike darbus, ant WCA 
ir kitu valdiszku projektu betiįin(a 
deszimts milijonai žmonių 
randasi be darbu. Toji milži- 
niszka bedarbiu armija ken
tės didelius nesmagumus laike 
žiemos. Ateinanti Ameriko- 
niszka administracija, kokia 
ji nebutu, ar tai Demokratisz- 
ka ar Republikoniszka, turės 
nemažai darbo taja bedarbe 
sudavadyt.

ly
ną - 
ne-

Sztai tikras atsitikimas ku
ris parodo moteres neiszmin- 
tinguma ir dideli bobiszka 
akyvuma kuris jai iszejo ant 
gero.

Viena poniute (nesakysime 
jos pravarde nes sziadien už 
savo kvailybe ji labai gailesi), 
turėjo bjauru papratimu, koki 
turi daugelis ir kitu moterių, 
atpleszinet savo vyru laiszkus. 
Toji motere buvo kaip Lietu- 
viszkas cenzūras, kada vyras 
sugryždavo isz savo ofiso, jo 
laiszkai buvo atpleszti, per
skaityti, užtvirtinti ir cenzū
ruoti. Isz pradžių vyras pyko 
ant tokio pasielgimo savo pri- 
siegeles bet vėliaus prie to 
priprato, apmalszino savo pik
tumą ir nieko nekalbėjo. Am 
galo suprato kad ežia jokis už
sispyrimas nepagialbes : nes 
motere jam tankiai kalbėdavo: 
“Tai tu bijai kad asz nedaži- 
noeziau apie tavo meilingus 
szposelius o gal nenori kad 
asz tavo meilingus laiszkus 
gaunu in savo rankas.”

Žmogelis nutarė geriau 
lėti ne kaip sukelti pekla 
mieje o jo užvydi paeziule
turėjo jokiu pamatu užvydeji- 
mo priesz savo vyra.

Nemažai nusistebėjo vyras 
kada ana vakara sugryžo na
mo, ant stalo nesurado vaka
rienes o paeziule sėdėjo ant lo
vos apsiverkus, Užklausė jos 
priežasti nuliudimo ir verks
mo: “Mariuk, Mariuk. Kas tau 
atsitiko? Kas tau yra?.. ”

Vos užbaigė kalbėti kad 
sztai pasipylė isz moteres bur
nos visa pekla: “Szalin nuo 
manes, tu prakeiktas apgavi
ke, nenoriu tave pažint ne gy
vent su tavim. Neszkis po vel
niu isz mano akiu bet ne, ne— 
geriau kad asz atsikratysiu 
nuo tokio veidmainio. ”

Vyras stovėjo nutirpęs, ne
žinodamas ka turi veikti ir kas 
su jo duszele atsitiko. Grei- 
cziau butu tikejasis mirties ne 
kaip tokio priėmimo nuo savo 
prisiegeles. Ant galo iszdryso 
užklausti kodėl su juom taip 
pasielgė, bet vietoje manda
gaus iszaiszkinimo tai gavo da 
daugiau: “Matote ji, tasai 
aniuolelis su ragucziais, nu
duoda kad nieko nežino... 
Asz turiu davadus tavo kalty
bes kurie man prisiduos ant 
musu persiskyrimo... ”

Vyras nežinojo ka ant to at
sakyt, nežinojo kas jai pasida
rė ir isiz ko turi spaviedotis nes

I Boston, Mass.,— Federalisz-’ 
l.ka valdžia Czeveryku Fabri- 

;u I Įruošė užsakė pasiūt 322,333 po
ras czeveryku CCC korpusu 

’darbininkams. Užsakymas isz- 
dalinamas czeveryku fabri
kams Massachusetts, New 
York ir Missouri valstijose.

i Užsakymo didžiausia dalis ten- 
Mo., firmai Bro- 

nekaltvbe wn ‘"^oe Co., Inc., 60,000 poru 
alejo jai pasakyt kur tik czeveryku po $2.75.

kai-1

į šiai moterei savo 
i nes g;
i buvo, ka veike ir su kuom 
bėjo. Buvo tai gana patogus 
vyrukas, giedodamas save, 
del visu mandagus ir gerai ve-

i linantis visiems. Kas ryta, sep- 
„„„j, valanda, iszeidamas in 
darba, neszdavosi su savim 
pietus kad nereikėtų eiti in 
restauracija. Isz darbo eidavo 
tiesiog namo o jeigu kur eida
vo tai be paezios ne eidavo — 
visados eidavo drauge o kada 
pats iszeidavo tai sakydavo 
kur eina ir su kokiu reikalu ir 
su kuom sueidavo. Žinojo jos 
silpnybe kas kiszasi užvydeji- 
mo ir stengdavosi ja neerzinti, 
manydamas kad su laiku gaus 
protą ir paliaus ji persekioti. 
Žinoma kad jam niekas nega
li užmetinet pasileidimą arba 
isztvirkima, susiramindavo 
tuom kad neiszmanus pasielgi
mas paeziules bus del jos pa
mokinimu ir iszgydys ja ant 
visados nuo užvydejimo ir ne- 
iszminties.

Atėjo diena kurioje stojo 
abudu in suda ant perkratine- 
jimo ju nesupratimu ir persi
skyrimo. Poniute neužsitikejo 
ne advokatams nes buvo tos 
nuomones kad gal jos vyras 
juos papirko todėl pati persta
tė davadus prasikaltimo savo 
vyro. Iszsieme isz enties laisz- 
keli, raszyta isz vieno kromo 
ant kurio buvo raszyta in jos 
vyra sekaneziai:
“Guodotinas Tamista: — Ap- 

laikem nuo tamistos užkalbi
nimą ant dvieju stuczkeliu 
kaspinėliu kurias iszsiunteme 
pagal jusu pareikalavima ant 
paženklinto adreso. Rokunda 
jums prisiunsime po pirmai 
dienai. Su pagarba ir 1.1.”

įSudžia perdkaites įaisakeli 
negalėjo nieko isz jo suprasti, 
jokios kaltes nemato vyre bet 
paeziule, nelaukdama ka ant 
to pasakys sudžia, pradėjo: 
“Tai jis, ponas sūdžiau, del ko
kiu ten mylimu pirkinėją kas
pinus o man per .szeszis mene
sius vos nupirko dvi szlebes. 
Matai ponas sūdžiau, kokis 
jis... ”

Sudžia paliepė jai tylėt, dirs
telėjo ant vyro ir paliepė jam 
iszaiszkint visa atsitikima bet 
pats tuojaus dasiprato visko. 
Laiszke buvo iszaiszkinta buk 
tieji kaspinelei buvo tai del 
raszomos maszinos (type
writer) .

Kaip tas viskas užsibaigė tai 
galite patys dasiprasti. Motere 
aplaike gera pamokinimą ant 
viso savo gyvenimo, perprasze 
vyra prie visu ir daugiau jo 
laiszku neatpleszinejo.

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
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Waukt'gan, Ill.,— Nors vie- 
szuju darbu administracija ža
dėjo in darbus 'priimt 2,300 be- 

! darbiu, imancziu paszialpa, ta-. 
cziau's iki sziol in darbus pri- 

Į imta tik 1,000, gi kitiems ne
užtenka darbu.

Johnston City, Ill., — Will
iamson apskritis isz valdžios 
gavo vies'ziems darbams $810,- 
000 ir žadama prie darbu paimt 
didesne dali bedarbiu imanėztu 
paszialpa bet apskaiezius visu 
darbu projektą, in darba pri
imta tik 55 vyrai. Sakoma, 
kad jei daugiau vyru darban 
butu priimta, tai jiems vargiai 
tektų dirbt daugiau sanvaites 
laiko, ir pinigai pasibaigtu.

—■ Detroit, Mich., — Visi 
didesnieji automobiliu fabri
kai skundžiasi, kad jie gauda
mi daugybe užsakymu isz visu 
valstijų ir Kanados, negali juos 
visus in laika iszpildyt, nes 
trūksta automobiliu 
reikalingos medegos.

darbui

Washington, D. C.,— Darbo 
ministęre pritaria organizuotu 
darbininku streikams, kurie 
iszszaukiami laivu prieplauk’o'- 
se, atsisakant laivus užkraut 
siuntiniais, kurie siuneziami 
Italijai, dabar kariaujanczial 
su Ethiopija.

—- Chicago, Ill., — Contin
ental Illinois National Bank & 
Trust Co., direktorius L. Eck
stein, 70 metu amžiaus, numir
damas paliko Žydu labdarin
goms draugijoms isz savo tur
to $132,000 pinigais ir nejudin
ama nuosavybe.

DOVANA! DOVANA!

Jeigu nežinai ka nupirkti Do
vana savo Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk Jiems Laikraszti 
‘ ‘ SAULE. ” J eigų nupirksi 
koki nienieki, tai greitai apie 
tave užmirsz, bet Laikrasztis 
‘SAULE’ pralinksmins Jiems 
gyvenimą, ant viso meto ir 
džiaugsis isz tavo Dovanos!

Ka galite pirkti naudin
gesnio kaip užraszyti 
Laikraszti “Saule” ant 
viso meto, kuris pre 
kuoja tiktai:
Amerike $3.00 metams 
Kituose Vieszpatystese 
$4.50. Argi surasite 
Pigesne Dovana?

Užsiraszant reikia drauge ir 
prenumerata siusti per Money - 
Orderi arba pinigais Registruo
tam laiszke.

W. D. BOCZKAUSKAS - 00.
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Tūlas Amerikoniszkas laik
rasztis apraszineja buk raszti- 
ninkes kancelarijose biznierių 
yra ju .“dienines paezios.” Gal 
tame ir teisybe. Sztai paimki
me gyvenimą tokio biznie
riaus:

Tūlas biznierius, būdamas 
ketures-deszimts metu am
žiaus, buvo ponu savo name. 
Buvo tai žmogus barzduotas, 
be politarivotu nagu arba pau- 
deriuota nosia ir buvo paguo- 

j tiotas per savo darbininkus. 
Į Jis nesziojosi pinigus .su sa- 
| vim, užmokėdavo visas bilas ir 
duodavo savo paeziulei tik 
tiek, kiek ji pareikalavo nuo 
jo. Kartais nupirkdavo jai 
szle’be o ka tokia motere turėjo 
tai buvo dovana nuo jo. No- 
rints ji kartais valde saviszkai 
bet visiszkai jo žodis buvo 
“jo valia.” Jo motere buvo 
jam tarnaite, jo dažiuretoja li- 
goja, duodavo jam rodą visa
me jeigu to reikalavo, liūliavo 
ji ir bueziavo, paduodavo jam 
dra'panas, patepdavo jo kruti
nę gyduolėms kada jis sirgda
vo, rūpinosi apie jo pasekme 
biznije ir per visa savo amži 
prižiūrėdavo ji kaip koki kū
diki, žodžiu, buvo del jo kaip 
buvo jo motina buvo jam laike 
jo kūdikystes.
Sziadien “didelis biznierius” 

turi kitokia paezia. Gal ji my
lėt bet ji nelaiko kaipo “bleszi- 
rii dievaiti.” Sziadienines mo
teres yra laisvos, aplaikineja 
paskirta suma pinigu ant savo 
pareikalavimu ir ji iszduoda 
pinigus ant szeimyniszku rei
kalu, neklauso ka ji turi daryt 
ir nedaryt. ...

Gyvena kaip jai patinka ir 
linksminasi kaip nori ir mano 
kad jos vyras panasziai gyve
na. Jeigu vyras reikalauja pa
taisymo drapanų tai eina pas 
savo kriaueziu su tais reika
lais, jeigu apserga tai gali va
žiuoti in ligonbute. Ji neturi 
laiko ant jo dažiurejimo iv 
juomi visai nesirūpina.

Bet kožnas vyras reikalauja 
motiniszko dažiurejimo, rei
kalauja kada pareina namo 
isz darbo arba ofiso. Reikalau
ja moteriszkos pagialbos, ro
dos, patarnavimo, pagyrimo, 
isztikimystes, draugavimo ir 
prisiriszimo o jeigu motere to 
visko jam neduoda tai mokes 
dvigubai tiek tokiai kuri jam 
visame patarnaus. Taip, kož
nas vyras, kokis jis nebutu, 
reikalauja tojo motiniszkumo 
o jeigu to negauna tai pasi- 
jeszko sau “dienines paezios” 
ofise, kuri ji priglaus, iszbu- 
cziuos ir iszliuliuos, žinoma, 
už... pinigus.

Klausykite Jaunikiai
§ Jeigu esi be darbo — 

merginos nuo tavęs szalinsis.
§ Jeigu esi paeziuotu — 

merginos tavęs gailėsis.
§ Jeigu esi jaunikiu — ne- 

kenezia tavęs.
§ Jeigu nesusipranti — 

merginos pyksta ant tavęs.
§ Jeigu esi staigus — mer

ginos bijo tavęs.
§ Jeigu iszmintingas — 

merginos tave nėužkabyš.
§ Jeigu kvailas — mergi

nos bovinasi su tavim.
§ Jeigu esi veja-vaikis, — 

merginos myli tave.
§ Jeigu nori merginoms 

patikti — užsiraszykie “Sau
le.”

Tfl>urtininke!f
Tikras Atsitikimas.

— Na, isztikro tai stebuklas! 
O kiek poni del jos užmokė
jai?

— Trys dolerei tai yra pa- 
stanavyta bet asz del jos da
viau deszimts kad tik apie vis
ką pasakytu, nieko ne -slėptu. 
Na, tas ragalis, asz jam pasku- 

°'J tinius plaukus nuo galvos nu- 
pesziu, tam szun-palaikiui! ir 
taisės paleistuves surasiu o 
gyvos isz mano nagu neiszeis.

— I-i-i-i... ka ten! Neverta 
su tokiom ranku terszt! Apsi-

■ malszykie poni, apsiszluosty- 
j kie aszaras. Ar girdi, kaip ro
dos ponios vyras pareina. — 
Asz begu! Tiktai poni apsimal- 
szykie.

Poni Pipiriene nuliove staugt 
ir nusiszluoste aszaras nuo 
veido bet da kniaukė.

Duryse stojo 45 metu, tru
puti plikas, diktas ir storukas.

— Kas ežia stojosi, Zosele? 
buvai kreme? jeszkojai manes? 
— paklausė. — Ar buvai kre
me?. . Kas tau? tu verki? ko? 
kas ežia stojosi?

Pipiriene pradėjo žlumbt ant 
naujo, kaiminka nematant isz- 
sprūdo.

Pasakysi man, klausiu ta
vęs, ko tu verki? paklausė vy
ras. Kas tau yra? Ar vela ko 
užsimanei ?

— Juo-da-plau-ke užsima
nė...- ar supranti? Juo-da- 
plau-ke su žaliom akimi... tu 
niekadejau, tu gremezde! Na- 
mieje tai penkių nesuskaitai o 
pas juod-plauke tai kaip ant 
szriubu!..

— Pasiutėlė! ka tu pliausz- 
ki?! Kas do juoda-plauke ? Kas 
su tavim darosi? Ar durnaro
pių apsivalgei?

— Ha! trys merginos ant 
kart! Rakali!..

— Pasiutai!... Dievaži! pa
siutai! Turi ketures-deszimts 
ant sprando ir apie szitokius 
daigtus posmuoji!

— Meluoji begediszkai! tris- 
deszimts penkis pabaigiau da
bar Liepos mensyje... Norė
tum man metus padaugint pats 
turėdamas szeszes-deszimts 
metu!

— Nu-gi kaip rodo metrikai?
.— Ka ežia supaisyt metrikų! 

Tu žinai jog kunigas padare 
klaida apie keturis metus!

----*----
yAKARAS, szeszta adyna.

Leidžiantisi saule apszvie- 
iinejo kambarėli kuriame sėdi 
poni Pipiriene, pati kupeziaus 
valgomu tavoru. Ypata ta, 
metu senumo, sėdi ant žemos 
kėdutės ir lieja karezias asža- 
ras in balistine skepetaite nuo 
nosies.

Buvo ka tik parėjus nuo gar
sios 'burtininkes kuri buria isz, 
kiauszinio.

— Taip, — mano mylimi' 
skaitytojai! Nemislykitė jog j 

. būrimas isz delno, isz kazyru, 
isz Žvaigždžiu navet, tai jau 

: persisenejas būrimas o dažino-
> jimas isz sumuszto kiauszinio,
■ tai daug tikresnis, tai ve, tik- 
, iresnis! yra tikriauses buri- 
. mas!

Taip pritaikinėjo poni Pra-
> tasziuviene, kaiminka ponst- 
, vos Pipirienės,

— Tai mano dobilelei — kal- 
. bėjo — sumusza szviežia kiau- 
i szini, paleidžia ant vandenio ir 
L žiuri in ji, žiuri, galvoja, skai- 
. to, o paskui kaip pradeda szne- 
. ket tai szirdeles viską pasako! 
. Tai mat, dasižinojus ir poni 

Pipiriene tik sziadien nuėjo 
. pas burtininke ir dasižinojo 
, apie bjauru pasielgimą savo 

vyro su kuriuom pergyveno 
jau septyniolika meteliu iszti- 
kimai ir dorai.

— Ai! ai! — verke nebage- 
le dabar, sėdėdama ir skun
džiasi priesz atėjusia Prata- 
sziene: — Tas paleistuvis! tas

I Ii iekadejus, tas prakeiktas ku- 
, melys!

— Kas tokis? kas, mano 
; brangi poni!

■— Nugi kas, jeigu ne jis, tas
■ rubuilius, tas nevos szventas, 
i tas pagirtas nuo visu įmano
■ vyras!

— Ar jis?! O Jėzau, Marija! 
; Ka poni kalbi? Ar tai pana- 
. szus daigias... Baisybe! Na-gi
• apsakykie man poni apie vis- 
i. ka... tegul poni apsako apie
• savo vargelius ir rupestelius o 

bus lengviau...
L Ar tikrai poni dasižinojai
■ apie tai, ar gal, saugok Dieve, 
f nutverei poną ant darbo?

— Burtininke man pasakė...
- ak! tas piktadaris... u-hu- 
, u-hu... jog turi, jog laiko sau
■ tris merginas!
t — O galybe Dievo! net tris? 
; O rakalis! Tris!.. Ar-gi tai ga

lima būti? Net tris ant kart?!
— Taip, taip! Ir dabar lan

džioje pas viena juodbruve.
> sake burtininke. Pati maeziau! 

rode man kiauszini... Juod
bruve, turi žalsvas akis ir il
gus plaukus. Tuojaus nubėgau 
in kroma ir teisingai, tojo mer- 
gisziaus nebuvo! U-hu, u-hu!

— Nesirupyk, mano mylima 
poni... apsimalszsykie! Vy
rai ne yra verti kad del ju lie
ti aszaras! Nuspjaut ir gana!

— Gerai ponei taip kalbėt... 
poni esi da pana bet asz? Ka 
pradėsiu? U-hu, u-hu, u-hu!

— Duokie poniute pakaju!
— Oj, asz nelaiminga! asz j 

taip mylėjau, taip del jo rupi- kystes? 
nausi ir buvau dėl jo isztiki- — 
ma... Ak! ak! Ne syki jis ma- — 
ne nužiurinejo, nes vis netei- kas? 
singai!

— Žinoma, žinoma! nes gal 
tai ir neteisybe?

— Ak, ka poni sakai, netei
sybe?! Poni! Asz tiktai vos in- 
ėjau, tuojaus man pasakė jog 
esmių vyruota... jog vyras 
mane apleidineja, jog turiu su. žinoję pas ja.
juom varga dideli! O! ji tai — Jaigu tokios ponios, tai 
tuojaus pažino. O paskui isz ir josios kvailos bobos, 
kiauszinio!

— Tegul buna ir taip, bet 
ko-gi tu nori?

—Ar ko noriu? bet ko tu no
ri, mano seneli, jog net tris 
mylimas turi?

— Zosele... praszau tavęs, 
kalbėk iszmintingai nes asz 
nieko nesuprantu! Ka tai ženk
lina? Kokias mylimas? Kur? 
Kada?

— O! tu žinai kur ir kada! 
U-hu! U-hu! u-hu!

— Man rodos kad tavo aky
se per daug suraus vandenio 
pasidarė. Na! liek-liek da! pa- 
cypk da.

Valandėlė nutilo. Vyras at
sisėdo szale jos.

— Zosele!..
— Duok man pasilsi! Ne- 

dalypstek manes!
— Beprote! — kas tau in 

galva prikalė apie tokias nie-

Ha! Niekystas!
Pasakykie teisingai,

Į — Ar nori žinot? Burtin
inke man apie viską apsakė!

— Ka?— jog turiu tris 
merginas? Ir tu tiki kvailai 
bobai ?

— O tai ne kvaila boba. 
Dideles ponios karietose atva-

0 ne !

— Tai pasiutėlės!
— Jau ji vis teisybe iszbure.

— Ir gal užmokejei del jo
sios pora doleriu ?

— Ne pora, tiktai deszimts
— Ka?! — deszimts dole

riu in bala numetei?
— Nes dasižinojau kokis 

tu vyras!—tris merginas turi!
— O tu pasiutbobe! Kur 

ji gyvena?—eisiu, tai jairkau- 
lus sulaužysiu, tai raganai!

— Ka tu nori? Ji isz to 
gyvena, — ir teisybe sako.

— Ar teisybe? Ta beždžio
ne! Kur ji gyvena? Tris 
iszonkaulius Nulaužysiu, ,fteip 
man Dieve padek!

— Ne darykie vaidu, jies 
tas ir teip del tavęs nieko ne- 
maezys!

— Deszimts doleriu, tai ne 
szposas! — užmusziu boba!

— Jėzau, Marije, — ir da 
eisi in kalėjimą. Ir už ka?— 
už teisybe?

— Ar žinai, bus to viso ga
na! — Ar tu tiki tai bobai!

— Tikiu!
— Nes isz kur ji galėjo 

apie viską žinot isz kiauszinio.
— O ji apie viską žino isz 

kiauszinio.
— Vardan Dievo ir Sū

naus — isz kiauszino?
— Teip isz visztinio kiau

szinio.
— Tpfu! — dabar tai jau 

nieko nesuprantu!
— Ba nežinai, kaip ji tau 

sumusza kiauszini ant bludelio 
ir bure.

— Kaip tai sumusza man 
kiauszini?

— Tai negirdėtai istorije! 
Ir teip viską žino?

— Viską! i .
— Na tai stebuklas. Tiek 

to jau, dabar asz josios nė lau
žysiu jai kaulu,— nes pasaky- 
kie man kur ji buna, nes ir asz 
noretau, kad man ka isz kiau
szinio iszburtu ir tai ka akyvo 
apie ka asz nežinau.

_  Ar tu? — okam tau?
— Jeigu tu buvai pas bur

tininke tai ar man nevalei Ar 
asz kame niekesnis už taisės 
pones ka karietose atvažiuoje 
pas burtininke?

— Tai ir tu 
szimts doleriu!

— Kodėl ne?

iszmėsi de- . 
Nereikė!
Jaigu tu ga

li tai ir asz galiu!
— O ant galo ka ežia pai

syt ka ta boba burtininke zau
niję ir bure.

— Nugi tu ka tik dabar 
teip gyrei ir tikejei ka burtin
inke sake.

— Tai mat,, teip sau isz 
gailesties,—-matai isz,—isz^

— Juk asz turiu tris mer
ginas, tai noriu dasižinoti kiek 
tu turi jaunikiu?

— Ei, niekyste kalbi! — 
Asz burtininkei netikiu!

•— Tai tu ne nori, idant ei- 
tau pas burtininke?

— Ne noriu, ne noriu!— 
ir nepavelysiu! -

— Nes gal ir asz dažinotau 
apie taisės tris merginas ir da 
apie ka daugiau. '

— Taigi mat del to, kad 
del tavęs ko ne priploVOtu, o 
juk asz tau sakiau, kad neti
kiu! "

— Na, tai tegul buna suti
kimas.

— Teip, sutikimas, — ne 
pyk ir ne ekie pas burtininke.

—- O kaip bus su tom trimi 
mano merginom?

— Tegul jais kvaraba,— 
Asz ne pavydžiu!

— Ka-ka-ka!
— Pasibucziuokiva!
— iPasibucziavo. -— Ir po 

viskam! —GALAS.
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>-STIRNA
TARP tamsiu girriu, gyeno 

žmogus, kuris kas metas 
užsėdavo savo smiltini sklypeli 
lauko, nore ant jo niekas ne-. 
augdavo, ir per visa gyvenimą ' 
lope savo moline bakūžėlė, kuri 
nežinia kaip dar lyg szioliai 
laikėsi ant žemes. Senis gerai 
valgė, gerai gere, nepriimdavo 
nuo kitu. Buvo gabum me- 
džiotojum ir nevidonu girrios 
gyventoju. Tame dalyke jis 
buvo nepataisomu, o girrios 
sargas ir net pats užveizdetp- 
jas su laiku apsiprato ir nepai
sydavo to pavestos jiems girr
ios nevidono.

Karta kunigaiksztis, valdy
tojas tu girriu, surengė didele 
medžiokle. Svecziu buvo daug, 
bet be daug geru medžiotoju. 
Per tai prie puotos po medžiok
lei butu neužteko mėsos, jei gi
rrios užveizdetojas nebutu su
sipratęs paszaukti taji giriros 
nevidoną, kuris ir pristatė ap- 
szcziai pauksztienos ant puo
tos.
' Bet -senis negyvena vienas 
tau. Laike pas save siratuka, 
sunu savo pus-seseres. Vaikiu
kas nuolat pasiriszes skuduriu 
smakra, buvo bjaurus, iszveiz- 
dejo nei idijotas. Buvo vienok 
energijos, melancholijos ir jau
trumo tame iszblyszkusiame, 
nuvargusiame sutverime, užsi
movusiame sena kareiviszka 
kepure ir inlindusiame, nei m 
maisza, in audeklini žiponuka. 
Negalėjo 'kitaip iszrodyti vai
kiukas, gyvenantis prie taip 
sziurksztaus ir paniuraus se
nio, kuris kiekvienu pasijudi
nimu užtraukia nepasitikejima 
kurio kaltunuota ruda barzda 
bjaurina ir taip nedailiu veidą, 
o stiklines akys reiszka nuož
mumą.

Vaiko niekados neglamonė
jo. Greicziaus jo neapkentė, 
nors neiszdrysdavo tai parody
ti. Vaikiukas taipgi priėjo ne
siglamonėjo. Pamatęs seni jis 
atsitolindavo, ir grožėjosi gam
tos surėdymais. Žodžiu vienas 
apie kita nesirūpino ir tik per
tai jie galėjo gyventi krūvoj

Buvo tai pradžioje vasaros. 
Medžiu lapai iszleido smalini 
gaivinanti kvepejima. Visa 
apielinke skambėjo nuo pauk- 
szteliu cziulbejimo. Girnos 
proszvaistose pieveles užklotos 
žydineziomis gėlėmis. Musu 
karžygio szirdis taksėjo; jis 
jaute save laimingu, kada vie
nas sau gulėjo kur po medžiu 
ant vejos.

Senis užbaigė trumpa savo 
lauko daTba ir iszejo iii girria 
ant paprasto sau amato, o pur
vinas, bjaurus vaikiukas bė
giojo po tankumynus, savo isz 
verstoms ’akutėms prisižiūrė
damas prigimties grožybėms ir 
taip pasielgdamas, lyg ir jis 
pats butu dalele tos prigimties, 
kuri nors neglamonėjo jo, bet 
Vis-gi kentė, kada kiti žmones 
juokdavosi isz jo mažos pase
nusios buriiukes, pridengtos 
didele kareiviszka kepure.

Ore pakilo pavasarines .si
dabruotos miglos. Dede parne- 
sze isz girrios dvi mažytėlės 
stirnaites, kurios taip gailingai 
bliovė, kaip verkia atskirtas 
nuo motinos kūdikis. Neno
rams suniurnėjo ant vaikiuko, 
godžiai žiurinezio in stirnukes 
— 'atidarė tvarta, inmete in ji 
gyvulėlius ir vėl uždare.

Vitikas atsigulė ant drėgnos 
vejos, tik ka atsigėrus! os -szi'lto 
lietuko, ir dairydamasis apie

save, užtemijo takeli, vedanti 
per krūmus prie tvarto lange
lio; mate jis, kaip mažytes stir- 
nukes susispaudė kampe dūsa
vo ir graudingai bliovė. Ir pa
juto vaikas tikra pasigaileji- 
ma, o kada atsiminė, jog dede 
jas tik dėlto parnesze, kad ry
toj suvalgyti, pajuto baisia, 
lik dėdės, neapykanta, o sykiu 
ir tokia gailesti, jog norėjo rėk
ti ir verkti, kad tik palengvinti 
sujudintai szirdiaį.

Neuž'ilgio dede atsitolino, in- 
sakydamas vaikui, kad nevars
tytu tvarto duru. Vaikiukas 
linkterėjo galva, apsivertė ant 
vejos ir pradėjo ja gnaibintl. 
Senis dar kažinka suniurnėjo, 
spyrė pasipynusi po kojom 
malkpagali ir prapuolė girrios 
tankumyne. Vaikas insispog- 
sojo iii- dangau

Artinosi vakaras. Kraszte 
girrios buvo pieva, už jos,— 
augsztas, senas kluosnis, o už 
jo kavojosi saulele, apipildama 
ji savo auksiniais spinduliais. 
Tik ka dar nustojo liję; dar ret- 
kareziais puolė kaip koks, žvil
gantis nuo saules laszas. Atsi
gėrus! veja iszdave puiku 
kvepejima.

Vaikas, kuris nors nežinojo 
dailumo, bet ji jaute, insižiure- 
jo in ta pieva ir užmirszo apie 
stirnukes. Staiga iszgirdo ko
ki tai 'sznabždejima krūmuose. 
Rodos kas artinasi prie jo. Ir 
isz krumu iszlindo puiki stir
na. Iszlindus stapltelejo, apsi
dairė aplinkui ir bailiai prisi
artino prie tvarto.

Priėjus prie dura pasilenke 
ir prikiszus snuki prie plyszio 
tarp duru ir slanksczio, taip 
vaisiai užbliovė, kaip tas volio- 
jantysįi^ .vejoj vaikas niekad 
dar buvo negirdėjos. Stirna 
bėgiodama apie tvartuką, tai 
gailiai 'bliovė, tai vėl lyg verk
dama dejavo ir szauke uždary
tus tvarte vaikelius. Tuokart 
atsiszauke tvarte ir stirnukes 
skverbdamas in ta po duru ply- 
szi savo mažycziu snukuczius. 
Stirna atsigulė ant žemes, i-sz- 
sižiojo tarytum maustydama 
ka tari daryti. Paskui vėl su
bliovė,— ir vėl su nekantrumu 
atsiszauke uždarytos stirnu
kes.

Vaikas patyka pakilo, kad 
geriaus galėtu prisižiūrėti tai 
scenai. Veidas jo paraudona
vo, jis buvo perimtas gailės- 
czia. Kraujas jo dege. Gyven
damas tarp girriniu žvėrių ap- 
simanstytt ir klausyti savo 
proto,— klausė tik savo szir- 
dies jausmo. Greitai prisarti- 
no prie tvartuko ir vienu mos
telėjimu rankos atidarė duris.

. Stirna iszsigando ir atszoko 
kelis žingsnius atgal, bet vai

CZION NAPOLEONAS APSIGYVENO LAIKE KARES.
Szitas namelis, kuris stovi ant Belle Alliance farmos, Wa

terloo, likos užlaikytas kaipo istoriszka atmintis nes jame bu
vo apsigyvenęs Napoleonas laike kares ir isz czionais iszda- 
vinejo savo paliepimus del generolu. Priguli jis prie Be'lgisz- 
kos valdžios.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

j Lūgnes szaukutes, tikėdamas, 
• kad senis neiszdrys lipti pas
kui, nes abieju plona szaukute 
neatlaikytu. Užlipęs ant vir- 

j szunes szakutds, vaikiukas 
, siūbavo ore, galvoj sukosi, 
I szirdis smarkiai plake, sziur- 
puliai perejo per visa, ant kak
tos iszsipyle szaltas prakaitas. 
Vienok ežia jam buvo geriaus 
kaboti, ne patekti in rankas to! 
rūstaus senio.

Senas girriu nevidonas su
prato vaiko mintis. Su isz- 
vėrstomis akimis, suraukta 
kakta ir sukastais dantimis, 
jis neiszrode ant žmogaus. Ma
te, kad paskui vaika lipti ne
gali. Maustydama kokiu bu
dri dagauti ta nekaneziamaji 
augytini. Plūdo ant jo; o kiek 
sykiu keldamas prie jo ranka 
gražino kumszczia. Vidui vis
ką migdinanezios prigimties, 
szviecziant dar vakariniam

kui pasirodė, kad ji meldžian- 
cziomis akimis žiuri in ji, o jos 
balse vaikas girdėjo praszyma. 
Kad persigandusios .stirnukes 
nebego laukan, vaikukas pats 
inejo in tvarta, paglostė jas ir 
iszstume per duris. Tos links
mos nubėgo pas motina. Už 
valandos, vaikas neinate nei 
stirnos, nei stirnukiu.

Tyku, tuszczia ramu. Senas 
gluosnis kraszte pievos užsi
dengė melsvai paszu vakaro 
ploszczium.
Ant takelio girrioj davėsi gir
dėt szlamejimas,— lyg kas ei
tu. Senis artinasi, mosuoja 
rankomis,— matyt perszirdes. 
Vaikas dasiprotejo, kad senis 
ant jo indukes, pertai bego in 
girria pasikavoti. Senis su
niurnėjo:

— Palauk, prakeiktas snarg
liau!

Ir pradėjo vaika vytis. Dra
bužiai jo plevesavo; bėgant 
musze ji jaunos drūtos medžiu 
szakos. Bėgantis apėjo vijiką, 
bet vijikas savo pusėj turėjo 
praktiszkuma ir piktumą. Ma
tydamas, kad neiszbegs, vaikas; 
nus'istvėrė už sza'ku didžiojo 
gluosnio, kuris drauge su ke
liais kitais didžiuliais vieszpa- 
tavo pakrantėj. Mat toji, isz 
vienos puses iszreĮdanti visai 
nedidele kalva, isz kitos,— lei
dosi staeziai, lyg akmenine sie
na. Ant pat kranto riogsojo 
tas gluosnis. Žemai sriuveno 
upelis.

Akys seno medžiotojaus žė
ravo; isz piktumo jis dantimis 
grieže. Sustojęs ties gluosniu 
dirstelėjo in virszu ir liepe vai
kui lipti žemyn. Bet tas nesi
judino. Purvina jo gaivuke 
tarp žaliuojaneziu lapu iszrode 
ant beždžiones galvos.

— Asz tave užszausi!—szu- 
nie tu!

— Užszaukite, — nusiszp- 
seįdamas atsake vaikiukas, ma
tydamas, kad senis neturi prie 
saves szaudykles.

Tuom tarpu senis numėtės 
kailinius ir klumpes, gabiai 
pradėjo sliuogti in medi. Vai
kiukas dirstelėjo žemyn ir pa
balo; buvo jis ant pat pakran
tes, apaezioj girdėt pliuszkena 
upelis, o ežia atlipa inpykes 
senis, isz kurio nagu iszsprusti 
vaikiukas nemate kito budo, 
kaip tik szokti in taja bedugne 
ir tokiu bu):lu ant visados at- 
sikratyti nuo negero dėdes pa
kliūvanti in giltines nagus. Szi 
paskutine jam nebuvo tuomet 
griežiantis dantimis senis. Bet 
skenstanfis ir už sziaudo stve
riasi. Taip ir vaikiukas, ma-J 
tydamas, 'kas kart vis artinan- 
tysi, seni, užsilipo ant plonos 
labiausia iszsidavusios ant be-,

pazarui, scena, szi buvo paniū
ra,, baisi.

O vaikas aprimo, ar tik nu
davė ramuma, kas ypacz dar 
Įabiaus erzino seni. Vaikiukas 
nudavė ramuma net, kada se
nis sizetoni’szkai szypsodama- 
sis iszsieme isz kiszeniaus sa
vo dideli peili ir pradėjo drož
ti szaka, ant kurios jis kalbojo. 
Akys jo sužėravo, veidas pa-

Sziadien nereikia bijoti kitu 
tautu,

Ir visokiu naktiniu valkatų.
1 Ba jau priviso daug musu 

Lietuviu,
Kurie apvagia ir užpuldinėja 

ant praeigiu,
Su revolveriais ir peiliais 

apstoja,
Žmones ir namus apribavoja, 

Su peiliais supjaustė, 
Ir su bilems aptaiso.

Nesenei viena žmogeli 
prismaugė,

Ir keletą doleriu isztrauke, 
Bet užkluptasis juos pažino, 

Na ir visus in koza pasodino, 
Jauni Lietuviai puikiai 

pasikelineja, 
Kad naktimi ant žmonių 

užklupineja.
* * *

Ana diena nuvežliojau peks- 
ezias in Szenadori,

Tuojaus pasakysiu kas nori, 
Priesz kaina užlipau, 

Tai net ir padusau, 
, In viena saliuna užėjau, 

Ir ten muzike iszgirdau, 
Po teisybei ir pats szokti 

norėjau, 
Ant senu kojų vos pastovėjau, 

Pamacziau viduje daug vy
ruku, 

Jaunu kaip obeluku,
Jauniauses gal per 40 meteliu, 

Vyru ir visokiu mergeliu, 
Jau ka jie ten iszdirbinejo,

Anglikai stebėjosi ir žiurėjo, 
Da turiu primyti ir szita: 

Jeigu norite Indijonku matyt, 
Tai turite in czionais nu

siduoti,
Czion visokiu pamatysite,

Ir ju nenusigasite, 
Szventom dienom in bažnyczia

neeina,
Tik in viena stuba sueina,

Munszaine vis gabena, 
Riaukia kol girtos buna, 

Jau keli žmones jas iszbare,

balo, gerkle tarytum kas už
spaude, jis negalėjo nei lupu 
atverti ir balsas apmirė; neisz- 
dave nei praszymo, nei panie
kinimo balso. Negalėjo nei 
atsidusti. O senis pjovė szaka 
vis daugiau. Szaka jau siū
buoja, jau plyszta nuo kamb
lio; jis su szaka sviro žemyn 
Peilis vis dirba savo ir meta 
nuo sszakos skiedra po skie- 
dro.
Kas tai subraszkejo prie kam
blio, szaka apsisuko ore ir nu
puolė.

Seitis (gal neatjautė pasek
mes savo darbo, gal norėjo tik 
pagazdin'ti vaika ir priversti 
ji nulipti, gal nenorėjo likti 
žmogžudžiu, nes riktelėjo ir 
norėjo sulaikyti szaka, o su ja 
ir vaika. Bet szaka iszsprudo 
jam isz ranku ir senis girdi, 
kaip jos lapai atsimusza in 
akmenine pakrantes siena. O 
isz tarpo tu lapu žiuri ant jo 
pariszta to purvino vaiko gai
vuke pora žeruojaneziu aku- 
cziu, siunsdama jam prakeiki
mą.

Seniai jau užponavojo ra
mumas, o tamsa uždengė se
nio bjauru darba. Tiktai ten 
kur ant pievos mažos stirnu
kes linksmai glamonisi prie 
motkos. —GALAS

Už tai, ka girtos dare, 
Kada vyrai in darba iszeina, 

Tuojaus in kuopa sueina, 
Ir tarėsi koki ten dede pa- 

praszyti,
Ba pede gavo tai turės už- 

fundyti,
Taip Lietuvoje nedare, 

Ten dora gyvenimą vare, 
Bet kaip tik in Amerika 

pribuvo,
Velniai prie ju prikibo:

Ant to visko negalėjau 
žiūrėt,

Turėjau isz ten in kur kitur 
bėgt.

* * *
Vai, jus Klevelando bobeles, 

Neskaldykite vyrams ma
kaules,

Jau jeigu pasigeriat,
Tai geriau tuoj atsigulkit, 
Matyt kad toji munszaine su- 

maisze jum protą, 
Gerai kad vyras paimtu kotą, 
Pabružintu gerai per peczius,

Kita karta visu pravardes 
apgarsysiu,

Ir apie jusu gyvenimą pasa
kysiu,

O tada kur akis padėsite, 
Graudinsites ii’ stenėsite, 
Geriau isz laik paliaut, 
Ne kaip per terlas gaut.

* * *
O tu szeszkai, kuris isz Maha- 

nojaus raszei,
Kodėl po gromata nepa- 

siraszei,
Be pasiraszymo žinių ne

norime,
Gromata in gurbą pa

talpinome, 
Žinute buvo labai akyva,

Apie kokia tai Jeva,
Bet negalėjau sunaudoti, 

Ir ja be pravardes naudoti.
KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 

IR NOSINES KATARO GREIT 
PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visadot 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga- 
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, P*.

lus ir pats negali atlikti tai 
patariame kreiptis prie vieti
nes legaliszkos Pagelbos Drau
gystes. i.; .

SENATVĖS PENSIJOS 
NEW YORKE. ;

K. —Sulaukiau 66 metu, ne
galiu dirbti ir neturiu isz ko 
pragyventi. Žmogus New Yor- 
ko valstijoje privalo būti 70 
metu senumo pirm negu gėli 
gauti pensija. Ar Federalis iš
statymas, kuris paskiria mini
mumo metus ant 65, permaino 
New York o valstijos tvarka-ir 
ar asz dabar galiu gauti senat
vės pensija?

A. — Po federaliu instaty
mu, valstijos liuosos instėigti 
minimumo reikalavimus senat
vės pensijoms iki 1940 m., kuo
met senatvės instatymo niib- 
latiniai punktai pradės veikti. 
New Yorko instatymas kuris 
aprūpina pensijas seniems 70 
metu ir virsz, vis veikia. Ir to
dėl tamsta turėsi laukti dar 
keturis metus, jeigu New Yor
ko legislatura nenumušz metu 
reikalavima. |Tas galimas 
daigias nes bylos del 65 meth 
jau per kelias sesijas stovi 
priesz legisliatura. —F.L.LS.

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

SUGRĄŽINIMAS ATEIVIU.
Klausymas. — Iszgyvenau 

Suv. Valstijose jau dviejus 
metus, mano pinigai iszsibai- 
ge ir dabar norecziau gryžti in 
mano gimtini kraszta bet ne
turiu pinigu sugryžti. Ar asz 
galiu gauti valdiszkos pagel
bės tam tikslui?

Atsakymas. — Po Darbo De
partamento aprūpinimu — 
“ateivis, kuris papuola nelai
mėje arba kuriam viesza pa- 
gelba reikalinga, nuo priežas
ties pakilanezios po invažiavi- 
mu ir kuris nori sugryžti in 
savo gimtini szali po Commis
sioner of Immigration and Na
turalization insakymu, bile ka
da in tris metus po invažiavi- 
mu bus sugražintas valdžios 
iszlaidoms.

Bet tegul ateiviai aiszkiai 
supranta kad ateivis kurio su- 
gTyžimo transportacija buvo 
valdžios užmokėta, gal niekad 
nebus vėl inleistas in Suv. 
Valstijas.

GUFFEY AKTAS.
K. — Ar negalite paaiszkin- 

ti kokis yra tas labai disku- 
suojamas Guffey Aktas?

A. — Po instatymu priimtu 
Kongreso paskutinėse dieno
se, sau-valdymo plianas aprū
pintas anglies industrijai. Se
kant sena NBA kodeksą, jis 
aprūpina produkcijos kontro
liavimą, minimumo algas, mak
simumo valandas, teisinga 
pirklystes pasielgimą ir teise 
kolektyviszkai derėtis.

Pastangos dėtos nekuriose 
vietose iszbandyti konstituci- 
jonaliszkuma to instatymo. 
Ypatingai pasiprieszinimai su
kelti priesz to instatymo ta 
punktą, kuris inveda taksus isz 
15 nuoszimczio ant vertes isz- 
kastos anglies. Szituos taksus 
federale valdžia kolektuos ir 
bus sugražinta iki 90% kada 
anglies kasyklų savininkai 
prisilaikys prie instatymo.

GYVENTOJU SKAICZIUS 
SUV. VALSTIJOSE.

K. — Kiek turi gyventoju 
Suv. Valstijos. Kiek turėjo 
1800 metais ir vėl 1900 m?

A. — Suv. Valstijos gyven
toju turėjo Balandžio 1 d., 19- 
30 m., kuomet paskutinis cen
zas imtas, net 122,775,046. Lie
pos 1 d., 1934 m. buvo rokuo- 
jama iki 126,425,000. 1800 m. 
szita szalis turėjo 5,308,483 gy
ventoju ir 1900 m. 75,994,575.

MALKU SIEKSNIS.
K. — Praszau man praneszti 

kas tai yra malku sieksnis?
A. — Tai yra malku miera, 

kuri lygi su 128 kubiszkoms 
pėdoms, arba krūva 4 pėdu 
platumo, keturiu pėdu augsz- 
czio ir 8 pėdu ilgio.

MIRUSIO ŽMOGAUS PA
LIKUSI SKOLA.

K. — Asz draugui paskoli
nau pinigu, turiu raszta. Jis 
numirė pirm negu galėjo at
mokėti tuos pinigus. Jis paliko 
gana daug nejudinamo turto, 
ar asz galiu atgauti savo pini
gus? Ka turiu daryti?

A. — Kreditorių reikalavi
mai turi būti pristatyti paskir
tam iszpildytojui testamento, 
kuris turi užbaigti tokius rei
kalavimus in paskirta laika 
paprastai in szeszis menesius 
arba in vienus metus. Gali 
kreiptis prie Probate Teismo 
(teisma-butis peržiūrėjimui 
testamentu) ir ten pasakys kas 
to turto administratorius. Jei
gu rasi kad dalykas per keb

- * x ' r ‘i U.---
Ant Vieno Pareina
§ Brolau, nemislyk kad jei

gu ka nors užrūstinsi arba ap
juodinsi kad bus gana perpra- 
szyt ji. Ne! Skriauda padaryta 
reikia iszpilno atlygint.

§ Motere isztikro sirgtu jei
gu jai nuduotu kad tikrai ser
ga.

§ Tik tada motfere isžpažy- 
sta gerybe pirmo vyro kada 
gauna antra. ' ’ •

§ Motere niekados (nenori 
statyt liudintojus ant savo isz- 
siteisinimo.

§ Apszviėta nieko negialbes 
tam kuris nemoka isz jos pasi
naudot. -

§ Jeigu mergina negali-sp
rąsti del saves atsakanezio vy
ro, lai paima bile koki.

§ Jeigu moterėles norėtu
mėt kad jus vyrai mylėtu ir 
kad butu su'taika'tai turite pa
gamini ant laiko valgi p ir 
gardu valgi.

§ Tieji visi agitatorei . ir 
prietelei darbininku, kada kiek 
praldbsta ir pasilieka sn laiku 
kapitalistais tai buna didžiau
siais nevidonais darbininku.

§ Tankiausia locna motere 
pasodina Savo vyra kalėjime 
už sumuszima bet vela pati ji 
isz kalėjimo iszperka.

§ Senos merginos yra pana- 
szios in sena ceiki kuris guli 
sztore. Tojo ceikio mažinusi 
preke o senos merginos maži
nusi metai. ;

§ Jeigu tavo tikslu ir stau
gimu yra dorybe ir gerove Vi- 
suomenes tada, nesibijok ga- 
le'tis. Gerove visuomenes gsli 
būti pralaimėta devynis kartus 
bet deszirhta karta ingalės<y

§ Prie mot'eres reikia tkifcyt 
žodžius ir 'būti labai’ szvemu 
bet gali ir pliaukszt ir pjust 
kuodaugiausia jeigu tai darysi 
ant kitos kurios tame laike ne
siranda— tas moterei labai 
patiks.

VAI, TIE MUSU VALKELEI. 
_____ ■

— Ko tu Magduke taip 
džiaugiesi kada musu tėte isz
eina in miestą?

— Matai, kaip tėtulis Isz
eina in miestą tai tada 'Mikas 
ateina ir atnesza mamytei bu 
teli munszaines o man ’bakšu- 
ka kendžiu kad begcziaii lau-



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Lehigh Valley Geležinkelis
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PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

Lehigh Valley Railroad
dkc Route of The BlackDiamond

ŽINIOS VIETINES
Laike szveneziu kada 

žinonys pcrkineje visokes do
vanas ir praleidžia daugiau pi
nigu ne kaip paprastuosia lai- 
kuosia, dirbėjai neteisingu bu- 
masz-ku, paleįdineje bumasz- 
kas terp žmonių. Dabar >po 
musu aplinkine pasklydo netei
singos penk-dolerines bumas-z- 
kos, kurios yra labai gerai pa
darytos ir sunku jias atskirti 
nuo tikrųjų. Todėl gerai žiū
rėkite-kokius aplaikote pini
gus.

—. Ųtarnihke pradėjo dirb
ti' Springdale vaszeris, kuris 
buvo sustojas 19 Balandžio 
[April |. Apie 55 žmonis ap- 
laike darbus. Isz priežasties 
szalto oro, daugiau anglių yra 
reikalinga per žmonys.

—- Utarninko diena, Maha
noy City kasyklos turėjo susto- 
tie dirbti per suardima “gun 
sžlopos.” Karukas su angli
mis apleido sztangas šuardy- 
damas tilteli. Ta naktį kasyk
los nedirbo, bet darbininkai 
pataisė tilteli ir kasyklos pra
dėjo dirbti ant rytojaus.

■— Del daugelio žinomas 
advokatas M. A. Kilker, isz 
Girartlvilles, mirė sirgdamas 
kėlęs sanvaites namie. Paliko 
jisai du suims advokatus, ir 
sunu Andriana, kuris yra pro
fesorium Szv. Charles Borro- 
meo Katalikiszkoje Seminari- 
joi Overbrook, Filadelfijoj, pa- 
ežia ir tris dukteres.
— Stasys Vidunas, 9 m., 1017 

E. Mahanoy uly., neteko kelis 
pirsatus o jo draugas Albertas 
Stinskis, 6 m., 1039% E. Maha
noy uly., likos sužeistas in ko
ją, per trūkimą dinamitinio 
patrono. Stasiukas likos nu
vežtas in Locust Mountain li
gonbute; kur jam daktarai tu
rėjo nupjauti kelis sumankio- 
tus pirsztus, ,o Ąlbertukas go
dosi namie. Toni Martini, ku
ris-surado patroną, nuėjo ant 
kalno suviniojo patronu in po- 
piera ir uždege. Tame patro
nas truko su baisiom ^pasek
mėms del vąiįiu, bet Toni nesu
žeidė.
t Rozalia, pati Jono Szto- 

szkaus, isz Park Crest, kuri ki
tados gyveno Mahauojui, mirę 
■Panodelio vakara po trumpai 
ligai. Velione gimė Lietuvoje 
ir apsjvede mieste Kaune. 
Deszimts metu adgal persi
kraustė in Park Crest isz mies
to. Velione turėjo apie 62 m. 
Paliko tik savo vyra.

Velione gimę Kauno vai., 
Czekįszkiu kaimo. Pergyveno 
.Ąmęrike'38 metus. Laidotuves 
(atsibus Pefnyczios ryta, su 
ajfeiigbmis Sžv/.Kidžapo Tiažny- 
czioje.

t Mare, pati Adomo Szu- 
minsko, 626 W. South uly., 
mirė Seredos ryta pavieto li- 
goiibuteje, Schuylkill Haven, 
kurioje praleido daugeli metu. 
Velione gimė Lietuvoje, (per
gyvendama Amerikoj apie 32 
metus. Paliko tik vyra ir viena 
duktere, Mare Andrulaitiene, 
Detroite, Mieli.
— Palicija jeszko dvieju din

gusiu mergaieziu isz namu kė
lės dienas adgal, isz Bukmau- 
tes. Yra tai Juze Keczula 16 
metu, ir josios drauge Rože 
Yetko 14 metu, kurios pasiėmė 
nuo tėvu 30 doleriu. Manoma, 
kad mergaites iszvažiavo in 
New Yorka “pažiūrėti svieto.” 
Apie dingima, praneszta pali
cija per teletypą po visa apie- 
linkine.

— Antanas Kraszkeviczia 
likos nuvežtas in Ashlando li
gonbute ant gydymo sužeidi
mu kokius aplaike laike darbo 
Bast kasyklose.

— Gustovas Efeeviczius, isz 
Bowmano, likos sužeistas in 
koja laike darbo Park No. 1 
kasyklose. Gydosi namie.

— Sudas perskyrė Helena 
Krypienė nuo Jono Krypo, isz 
Mahanojaus, kuris pamote sa
vo paezia 1932 mete, už apgau
dinėjimą.

— Antanas
Swatara ui v., f f . .
ri mokėti; savo paežiai po 20 
doleriu ant menesio ant jos už
laikymo.

— Jonas Kalinovicz, isz 
Frackvilles, turi mokėti savo 
paežiai po 20 doleriu ant me
nesio ir pastatyt kaucija 500 
doleriu kad iszpildys sūdo pa
liepimą.

— Juozas Varanaviczius, 
10 Franeys Row, Shenandoah, 
kuris skunde Morta Bankit, 
618 E. Centre uly., už pagadi
nama duriu, turi abudu užmo
kėti kasztus teismo.

— Andrius Beneski, isz 
Frackvilles, likos paleistas ant 
iiuosybes už sumuszima sayo 
paezioš, pajuodindamas jai
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ISZ LIETUVISZKU [Marijos Kataliku kupinęs.
Brangus mano vyre ir vaiku 

teveli, nesurasim sau jokius 
ramybes be tavęs, musu bran
gus. < 
vilgys musu veidus. Ta nehli-j 
ming 
mus ant visados bet tavo pra-isia 
cities-gyvenimo laikas nieka-jezia nebejauna moteriszke,

KAIMELIU
Frackville, Pa.,— Utarninko. 

ryta likos surastas ant plento 
terp Frackvilles ir Dark water, II Juozas Jasiulonis, baisiai su
žeistas, kaip rodos per pasiutu
si automolbilis'ta, kuris žmogų 

i sužeido ir nuvažiavo nenusto- 
Jasiu- 

lonis likos nuvežtas in Potts
villes ligonbute. Steitine pa
licija jeszko automobilisto.

■ — Stasia Navickiene, likos 
nuvežta in Ashlando ligonbute 
■ant observacijos nes serga nuo 
kokio tai laiko.

Shenandoah, tu-|jas apžiuroti sužeista.

— Juozas Zaborskis, isz 
Mahanoy City, likos pripažin
tas nekaltu teviszkumo ir pa
vietas turėjo užmokėti kasztus 
i eismo.

Albertas Stankeviczius, 
isz Connertono, kuris likos ap- 
skunstas už nepadoru pasiel
gimą ir sumuszima, iszrastas 
nekaltas ir skundikas turėjo 
užmokėti kasztus.

— ■ Franas Valankeviczius, 
isz Lavelle, kuris trenkė in 
Mowrey automobiliu, likos pa
leistas ant Iiuosybes ir pavie
tas užmokėjo kasztus. -

— Jonas Masaitis pardavė 
savo narna del Jono Pranai- 
czio isz Shenandorio.

TEISINGA SZIR.DIS "J",vo žymu,’kad, ?"s a™sia ne- i teko ramybes. Ji jautėsi susi- 
::RANDA TIESA:: ! drumstus! ir beveik nelaimiu- 

-------  I ga. Asz važiavau duoti misijų
. Gailios aszaros nuolatos ĮKLODAMAS misijas viename jn kita parapija už kokiu sze- 

. -wyrUz-K-io za! A i ! ]TI I p! 1 1D nfltttnho imi Irhlll- i.r/In Wi-trlii-i 4-yy
ga mirtis atskyrė tave nųiįį1 šaut viena gražiai ąpsirengu-

i, liet dar gražiau iszrodan-Į prieszinasi Dievo

miestelije pastebe jau klau-. sziu myliu. Iszvažiuodamas tu
rėjau inspudžio, kad ji tarsi 

malonei ir 
___  c. - __ ___ , - . su tyczia užsimerkia, kad nema
rios nuo musu akiu nenueis ir) kuria kas vakaras in. bažnyczia tytu szviesos. Matydamas ko- 

[ atbėgdavo kita ^jaunesnieje, ya jos dvasioje, asz meldžiau- 
turbut jos duktė. Moteriszke si už ja. 
buvo apysene, bet jos veide 
buvo žymu stipri iszmintis, 
veiklus būdas, plienine pri
gimtis.
jos apsejime ir net judejimuo-

ir szirdinga 
niekados nuo 
Dabar, musu 
ramiai sveti-

tavo taip tikra 
meile del mus 
mus neatsiskirs, 
brangus, ilsėkis
mos szalies žemelėj ir lauk mu
su ateinant. Tu pas mus nebe- 
sugryszi bet mes ankseziau ar 
vėliau pas tave ateisim in am
žino pasilsio vieta
kapus. Nulindo liekame, mote- 
i is, sūnūs, dukterys, žentai 
brolis.

St. Clair, Pa.,— At einaneziaj 
Subata, 14 d., Gruodžio (Dec.) 
bažnytinėj salėje, bus rodom: 
koloravoti krutami paveikslai, 
isz Lietuvos, su Dainom ir miu
ziklą. Pradžia 7:30 vai., vaka
re. Inžanga 35c., vaikams 15e. |

Patterson, N. J. t Pasimirė 
Jonas Giceviczius. Pauiko mo
tore Marijona‘ir dvi dukteres, 
Jlicija ir Marijona. Velionis 
pergyveno Pattersone apie 30 
metu. Buvo senas biznierius— 
karezemnikas ir buvo numylė
tas nuo visu Lietuviu. Prigu
lėjo prie Lietuviszku draugijų 
taipgi prie Szv. Kazimiero pa
rapijos. Palaidotas 7-ta diena 
Gruodžio ant Kataliku kapi
niu. Velionis paėjo isz Lietu
vos, Vilniaus vedybos, Traku 
pavieto, Varėnos vals. ir para
pijos, ir Drnczkunu kaimo. 
Paliko Amerikoj dvi tetas ir 
seseris. Lai jis silsisi szaltoje 
žemeleje. Nuliūdę Gicevicziu

szeimyna ir visi Pattersono
Lietuviai. —J.M.

Jos duktė dar karsz- 
cziau meldėsi.

Tik sztai belaikydamas mi
sijas antrame miestelije asz

Tai visa buvo matyti iszvydau ponia ir jos dukterį
bažnyczioje. Motina atvažiavo 

’ te. Susyk buvo matyti, kad vi-į netesėdama kovoti su Dievo 
in szaltus si miestiecziai ja gerbia. Ka- į malone ir savo teisinga szirdi- 

mgi ji žymiai skyrėsi nuožmi.

Paskutines Žinutes

ir kitu mano klausytoju, asz 
ėmiau klausinėti kas ji ir pa
tyriau, kad ji yra turtingiau
sia moteriszke visame mieste
lije, vokiete, naszle. Jos naba-

— Teveli, — tareji. — Da
bar jau žinau ka turiu daryti. 
Ji dar klausė keliu pamokslu, 
paskui vakare atėjo pas mane. 
Daugiau nebegaliu prieszintis. 
Jau stipriai tikiu in KatalikuGordon, Pa. — Kada drau- szninkas vyras ir ji pati buvo

James'Liuteriu tikėjimo. Juodu buvo Bažnyczia ir esmi pasirengusgai iszkase lavona 
Johnson, kuris likos užgriau
tas anglinėje skylėje, tuom lai
ku jo pati pagimdė kūdiki ne
žinodama apie nelaime savo

llazleton, Pa.,— Povylas Ba- 
kaisa, 75 metu amžiaus, mirė 
ant vietos paslysdamas ant le
do, kada ėjo in bažnyczia ant 
pamaldų. Senukas nusilaužė 
sau sprandą.

Kairas, Egiptas. — Czionais 
■\elakilo kruvini maiszacziai 
kuriuose sudaužyta daugelis 
strytkariu ir daugelis žmonių 
sužeista.

Hazleton, Pa. — Eidamas 
pirma diena in darba, Juozai 
Tekanski, 65 metu, likos už- 
musztas per nežinoma automo
bilistą. Užmusztasis gyveno 
McAdoo.

atvykę in Amerika dar jaunu’pereiti in katalike 
budamu. Juodu dirbo ir vargo 
iszvien. Jis mirė pirm keletos 
metu; ji vede jo pradėta pra
mone iszmintingai bei stipriai 
ir buvo tikrai turtinga. Ji labai

“Liurdo Stebuklas” 
arba Akloji Mergele

Visi žmones yra 
W girdėja apie stebu'k- 

liūgą vieta Francijo- 
je, Liurdo miestelyj, 

kur Dangiszkoji Motina Mari
ja apsiręiszke mažai bet labai 
Dievotai piemenaitei. Tas in- 
vyko 1858 metais. Nuo to lai
ko iki sziadien, tukstaneziai 
maldauninku, ligoniu, raiszu, 
aklu ir kitokiomis ligomis pa
liestu aplanko taja vieta ir 
tukstaneziai liko pagydytais!

Ateinanti Nedeldieni, Gruo- 
žio 15 d., kas tik ateis arba at
važiuos in Szv. Juozapo para
pijine svetaine, Mahanojuje, 
gales pamatyti vel-gi ta visa 
regini kaip pirma syki pamate 
anoji piemenaite Bernadete, 
Liurde, jau daugeli metu at
gal. Nes ežia bus statomas di
delis teatras vardu Liurdo Ste
buklas kurio teatro turini at
liks labai gabios parapijos So
dalites mergaites. Szis teatras 
netik painformuos bet taipgi 
palinksmins ir pakels dvasiai 
Tinkamai prirengs prie atei- 
naneziu Kalėdų szveneziu.

Kadangi laikai blogi, inžan- 
ga bus kuopigiausia sulyg te
atro turinio vertes, ilga prisi
rengimo, kostumu ir naujos 
scenos brangumo. Suaugu
siems 50c.; vaikams po piet už 
10c. fcSiū’Lai visi vaikai ateina 
popiet, 2 vai. Vakare bus lei
džiami ‘tiktai vaikai su fevaiš.

■—Mahąnpjietis.

— Milįe Kaunas, isz Maha
noy City, už sumuszima, likos 
pripažinta nekalta ir pavietas 
užmokėjo kasztus.

— Jonas Vroblevskis ir 
Vincas Sanavaitis, isz Maha
noy City, apskunsti už tris 
laipsnius sumuszimo, pavietas 
užmokėjo kasztus.

Iksas: — Kada asz vakar 
užtrukau per vėlai su savo 
draugais, kokis tai vagis insi- 
gavo in mano narna.

Džiksas: — Ar jis gavo ka?
Iksas: —- Sziur, kad gavo — 

mano paeziule mane kad tai 
asz parėjau namo...

Rockford, Ill. f Jurgis Skin
kis persiskyrė'su sziuo pasau
liu Gruodžio 2 d., 8:30 vai. ry
te, po dvieju metu sunkios li
gos. Sulaukė jis 70 metu am
žiaus. Velionis gimė Lietuvoj, 
Suvalkų redyboj, Vilkaviszkio 
apsk.J’ajavonio parapijoj, Eg- 
lupiu kaime. Amerikoje iszgy- 
verio 49 metus. Paliko dide
liam nuliudime motore Kas
tancija, tris sūnūs, Jurgi, Juo- 
zupa ir Petra ir tris veduses 
dukteres, Marijona, Kastanci
ja ir Ona ir broli Silvestrą. 
Laidotuves invyko ,4 d. Gruo
džio isz namu in Szv. Petro ir 
Povylo bažnyczia kur atsibuvo 
gedulingos pamaldos už velio
nio. siela. ’Palaidotas in Szv.

Mount Carmel, Pa. — Lavo
nas Leono Makovskio, kuris li
kos užgriautas per nuslinkima 
žemes in kasyklas, da neisz- 
kastas.

sustabdo
PERSZALIMA

O 011 ir KARSZTI
pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekos*

in tikrąją 
Kristaus Bažnyczia.

Žinoma, asz džiaugiausi. Ne
buvo reikalo ja mokinti, nes 
iszmokusi visko gana daug. Ji 

( neakla priėjo prie los permai-
-lipriai buvo prisiriszusi prie uos. Ant rytojaus asz pakrik- 
Liuteriu tikėjimo, kuriame jos* šztijau ja. Nemoku apsakyti 

•nabaszninkas buvo ir- miręs.) džiaugsimi jos ir jos dukters. 
Tecziaus savo dukteris juodu [jiedvi abi labai dėkojo Dievui 
uuvo davė auklėti vienolyno už tikėjimo dovana. Ala rodosi, 
mokykloje. Turėdami szvie- 
sius protus juodu buvo papra
tę žiūrėti ir matyti visus daik
tus kaip jie yra. Taip juodu 
mate, kad Amerikoje geriau
sios mokyklos yra katalikisz- 
kos. Duokterims tėvai netruk
dė tikėjimo dalyku. Dvi aug- 
esneji perejo in episkopatus 
ir abidvi jaunos mirė. Jauniau
sioji duktė tapo katalije. 
uukte tapo katalike.

Tėvui mirus ta mergina 
pinosi palengvinti 
szirdies skausmus, 
motina buvo vienidvi gyvi gi-’ 
mini. Duktė svajojo, ar negales- 
kartais ir mama privesti prie 
katalikybes, kurioje taip leng
va rasti szirdžiai ramybes 
melstis už numirusius ir paten
kinti geruosius' dvasios ilge
sius.

Nemoku apsakyti

kad ta geroji moteriszke priė
jo prie katalikystes tik dėlto, 
kad turėjo teisinga szirdi ir 
tiesiogini būda, kurio nesuga* 
dino gyvendama daugiau ne
gu szesziasdeszimts metu.

Lietuviszki Bonai

ru- 
motinos 

Jiedvi su

Mes mokame aukszcziausia 
marketo kaina.

i Neparduokite bet raszykite 
pirma pas mus.

Kurt H. Schurig &Co<
50 BROADWAY 

NEW YORK

Sunaikinimui Peršalimo 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

Motina atsimokėdama duk
teriai už geruma apsiėmė vaik- 

iszczioti su ja in misijas.
Dienos ėjo paskui dienas. 

Moteriszkei misijos patiko, bet 
ji neketino mainyti savo tikė
jimo. Jos stiprus būdas ne
lengvai pasiduodavo intek- 
mems. Jos senasis tikėjimas 
tebeliko stiprus. Bet jos szir-1 
dis buvo gera ir teisinga; ji 
norėjo pildyti Dievo valia, o 
Dievas visgi nesiduoda pra j 
lenkti gerumu. Moteriszke ne-, 
praleido nei vieno misijų pa
mokslo.

Po misijų ji likosi Liuteriu 
, • i • •... i. .. • i • m -1 < • . I

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimjausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- « L 
na pasirinkimą meta- (įš | 
liszku ir kieto medžio- 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J tikėjimo kaip buvusi. Tik tiek

Galima pirkti elektrikos kromose arba nuo Pennsylvania Rower & Light- Co.ii<2 G<‘

MILTAI
Gaunate daugiaus[;kepaliu 

geresnes duonos

'eirtAt Christmas (rifts 
v - m the

YRA TAI PUIKUS IR NAUDINGI DAIGTAI TINKAMI KALĖDŲ 
DOVANOMS! ...dabar pigiai atsieina vartuoti szios elektrikos daik
tus; pagal naujos numažintos prekes už elektriką.

P

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation 

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

MAHANOY CITY, PA.

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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