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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

PUIKIAI APDOVANOTA UŽ 
TEISINGYSTA.

New York. — Kada Darata 
Haskins važiavo namo po dar
bui, rado dideli krepszi kuria
me radosi visokiu bondu ver
tes 37,500 doleriu. Mergina ra
dus locnininko pravarde krep- 
szyje, nuveže ji pas William 
Fisk, kasieriu Netherland Is- 
raelitish paszelpines drauga
vęs, kuris ja apdovanojo pen
kiais doleriais už jos teisingys- 
ta. — Tai tau, Žydiszkas atly
ginimas !

PAMISZELIS NORĖJO 
LAIKYT MISZIAS.

Columbus, Ohio. — Bruce 
Blivan, 30 metu, bedarbis, stai- 
gai neteko proto, inbego in ar
tima bažnyczia Szv. Kristupo, 
pribėgo prie altoriaus, užsidė
jus stula, kuria, pasiėmė isz 
spaviednyczios ir norėjo kal
bėti Miszias. Žmones suėmė pa- 
miszeli ir atidavė in rankas 
palieijos kuri ji nuveže in pa- 
miszeliu prieglauda.

NORS JI MYLĖJO BET SI I 
PJAUSTĖ SU BRITVA. /F

Paulsboro, Pa. — Mare Ges-
■? -p.,i 

kurioje dirbo Martinas Jap- 
pan, 26 metu, staigai už1duw 
ant jo ir supjaustė .skaudžiai 
su britva ir viena ausi vos ne- 
nupjove. Ant palieijos Mare 
pasakė kad Martinas prižade- 
joja vesti bet žodžio nedalaike 
o labiausia ji pyko, kad visas 
miestelis apie tai žinojo ir juo
kėsi isz jos. Taip-gi pripažino 
kad Martinuka labai myli Ir 
už jo tekėtu bile diena kad tik 
jis ant to sutiktu.

VEŽIMUKAS PRIEŽASTIM 
SAVŽUDINSTOS.

Seaburn, Mo. — Motere Ha
roldo Hoffman, 23 metu, melde 
savo vyro kad nupirktu nauja 
vežimėli del sūnelio nes senas 
vežimėlis jau buvo netinkamas 
ir sarmatinosi jame vežioti sū
neli po ulyczia nes visi kaimy
nai- isz jos juokėsi. Vyras užsi
spyrė kad senas da yra gana 
geras ir užteks ant kokio lai
ko. Motere taip užpyko kad 
pasiliko taja diena namie o 
vyras pats iszveže kūdiki ant 
szviežio oro.

Kada vyras sugryžo namo, 
po kokiam laikui, rado motere 
užtroszkusia nuo gazo negyva. 
— Ka daryt su bobiszku “upa- 
ru” ir jeigu motere turi toki 
užsikietejusi norą tai geriau 
tegul mirszta už toki menka 
dalyka.

SZUO NUKANDO VAIKUI 
NOSĮ.

Washington, D. C. — Elmer 
Whary, szesziu metu vaikiu
kas,. siausdamas su dideliu 
szuniu ant kiemo, staigai szuo 
pagriebė jam už nosies ir ja 
atkando. Motina paszauke ani- 
bulansa isz ligonbutes kuris at
važiavo, paėmė vaikiuką ir 
daktarai prisiuvo nosi pasek
mingai.

Readingo Trūkis “ William - 
sporter” Nusirito Nuo Tilto.

3 UŽMUSZTI; 32 SUŽEISTI.

Sunbury, Pa. — Praeito Ket- 
vergo vidurnakti, gerai žino
mas ekspresinis Readingo trū
kis, vadinamas “ Williamspor- 
ter” kuris ėjo in New Yorka, 
staigai iszsirito isz begiu, ne
toli Susquehannos upes, arti 
czionais, nukrisdamas apie 30 
pėdu. Pasažieriai likos iszmes- 
ti isz savo sėdynių. Inžinierius 
ir peczkurys, kaipo ir vienas 
pasažierius likos užmuszti o 
32 sužeisti, nekurie gana pavo
jingai.

Manoma kad priežastis to
sios nelaimes buvo trūkimas 
sztangu nuo dideliu szalcziu. 
Geležkelio virszininkai ir val
džios inspektorei tyrinėja tei
singa priežastį tosios nelaimes.

Pana Ona Leitzel, telefono 
operatorka, buvo pirmutine 
kuri mate taja nelaime ir apie 
tai tuojaus pranesze ligonbu- 
tems, daktarams ir ugnage- 
siams, kad pribūtu tuojaus in 
pagialba gelbėti sužeistuosius 
ir mirsztanczius. Balsai sužeis
tųjų. buvo girdėt visoje aplin-

- fiužurisrieji nuvežti ir. 
Mary Packer ligonbute.

Visi trukei ant tojo geležin
kelio turėjo būti perkelti ant 
Pennsylvanijos geležinkelio 
pakol nuvalys sudaužytus va
gonus nuo geležinkelio.

SUPLAKĖ SAVO MOTERE 
UŽ TRANKYMASI NAK

TIMIS.
Millersburg, N. J. — Ellis 

Vander prisipažino buk jis už
plakė savo motere, Ona, ant 
smert. Tame laike motere ra
dosi lovoje serganti. Priežastis 
žudinstos buvo didelis užvyde- 
jimas ir kad motere tankiai 
apleisdavo maža sūneli ir isz- 
važiuodavo su svetiniais vy
rais in rodhauzes ir parvažiuo
davo tankiai vėlybu laiku. Lai- 
teismo sudžia pasako Vander’- 
ui kad toki pasielgimą su mo
tere negalima pavadint užvy- 
dejimu, jeigu jis turėjo gerus 
davadus ir pats savo akimi 
mate savo paezia sugryžtant 
nuo tokiu naktiniu pasilinks
minimu. Vyras bus teistas už 
žudi ilsta.

MAŽA MERGAITE PRIPRA
TUS PRIE UBAGAVIMO.
Detroit, Mich. — Dvylikos 

metu Onute Shelik likos suim
ta per palicija už ubagavima 
kuri turėjo gana gera gyveni
mą pas tėvus miestelyje Dun
ean. Mergaite pasakė kur gy
vena ir ja palicija nuveže na
mo. Tėvas aiszkino palicijai 
kad mergaite tankiai iszbega 
isz namu ir nuvažiuoja in De
troitą kur ubagauja persirė
džius in suplyszuses szlebes. 
Už tai ubagauja kad galėtu tu
rėti pinigu ant visokiu niek
niekiu ir saldumynu. Dabar 
mergaite randasi prieglaudoje 
del pataisymo mergaieziu.

1—Vice-admirolas, Arthuras Hepburn, likos paženkllmB 
koniszkos flotos. 2—Jonas Pierpont Morgan ir jo draugasaH 
rejo liudint prie kongreso apie milžiniszkus kontraktus ir, palši 
niu vieszpatyscziu ant vedimo Svie'tines Kares, bet tas vis'kaiėoB 
lu. 3—Szitoje milžiniszkoje saleje bus laikoma DemokratUžj 
d. Juniaus menesyėe, mieste Filadelfijoj. Demokratai czutoaĮįM 
dento Suv. Valstijų ir kaip spėjama tai iszrinks vela Roosevelt:;

SENA PORELE SUSZALO 
ANT SMERT, NAMIE.

Carlisle, Pa. — Farmeris Jo
nas Kelley, 74 metu, ir jo pati 
Morta, 72 metu, likos surasti 
per kaimynus, abudu suszalia. 
Daktaras ZimmennonaSj feuris 
atėjo atlankyti motere, nės sau 
buvo nusilaužus ranka, užtiko 
abudu lavonus. Jono lavona 
rado skiepe, matyt jog staigai 
susirgo ir mirė o jo motore gu- 
lojo lovoje su aprisztoms ran
koms. Bliudas vandens buvo 
užszales ant pecziaus. Kaimy
nai rado gana malku skiepe ir 
maisto bet matyt kad senukai 
neturėjo pajiegu užkurti pe- 
cziu ne pasidaryt sau valgio.— 
Liūdnas gyvenimas senu žmo
nių, kuriuos apleidžia vaikai 
ant senatvės.

TAIP SZALTA KAD NET 
ANTYS UŽSZALO PRUDE.
Newark, N. J. — George 

Neil ana diena atvažiavo pa
žiūrėt savo farmukes ir nema
žai nusistebėjo pamatęs asz- 
tuones antis užszaluses ant 
prūdo. Turėjo antukes isz’kirs- 
ti isz ledo, padėjo prie pe
cziaus ir sziadien antukes vela 
sau plaukineja prūdelyje.

PRISIPAŽINO KAD PADE
GĖ TVARTA KURIAME 
SUDEGE TRYS VAIKAI.

Paulsboro, Wis. —- Kėlės 
sanvaites adgal, ant farmos 
naszles Mrs. Louisa Morris, su
degė tvartas isz nežinomos 
priežasties. Palicija nepaliove 
tyrinėti isz kokios priežasties 
suclege tvartas nes buvo gerai 
apdraustas nuo ugnies. Ant 
galo pradėjo gerai kvosti mo
tina, kuri prisipažino kad tai 
ji padege tvaria kad aplaikyt 
asekuracija ir atsikratyti nuo 
vaiku nes ketino teketi už vy
ro kuris nekente vaiku po pir
mam vyrui. Vaikai turėjo po 
4, 8 ir 12 metu. Nežine kaip 
teismas pasisbsaigs ir kaip 
motina bus baudžiama už toki 
pasielgima.

BADAS JI PRISPYRĖ PRIE 
NUŽUDYMO PACZIOS IrJ

DVIEJU VAIKU. 1
Bristol, Ind. — Lewis Don-- 

nėr, 47 metu, atėjo ant palicįa 
jos jeszkoti nakvynes nes bu-J 
vo-labai alkanas ir suszales $| 
kada ji palicija pavalgydino ir 
jis iszsimiegojo, prisipažino jeszkoti kito užsiėmimo. Tame 
buk diena priesz tai nužude i priežastis buvo tokia, kad tie- 
paezia ir du vaikus. Kalbėjo sos tosios bažnyczios uždrau-
jis: “Turėjau viso prie saves 
tik 50 centu už kuriuos nusi
pirkau kirvuką ir su juom su- 
teszkinau pakauszius savo pa
ežiai ir vaikams. Po tam vaik- 
sztinejau po ulyczias kaip sap
ne. Padariau tai isz bėdos nes 
neturėjau darbo per du metus. 
Norėjau ir sau atimti gyvastį 
bet neturėjau ant tiek drąsos. 
Darykite su manim ka norite 
nes man jau gyvastis nubodo 
ant szio svieto. Negalėjau žiu 
reti ant vargo mano szeimyne- 
les ir nutariau jiems paleng
vint varga.

NEKALBĖS IN PACZIA 
PER 10 METU.

Buffalo, N. J. — Ana diena 
Juozas Cilinski prisiege kad 
nekalbos in savo prisisegelia 
per deszimts metu, nei žodelio, 
bet ji galės zurzet kiek jai pa
liks. Oilinskai susibarė už ko
ki tai maža dalyka ir tas buvo 
priežastimi tokios prisiegos. 
Juozas yra 68 metu o jo prisie-'' 
gėlo 40 metu.

“DIAMOND KID” MIRĖ.
Miami, Fla. — Pacziule ge

rai žinomo sportsmano, Vin
cento Rea, paszauke dentista 
kad tasai iszimtu isz dantų jos 
mirusio vyro keturis deiman
tus nes nenorėjo ji palaidoti su 
taiseis žemeziugais, kad kas ji 
neatkastu ir neisztrauktu dei
mantiniu dantų. Visi ji pažino
jo kaipo “Diamond Kid” nes 
jis nesziojosi daug deimantu 
prie saves ir turėjo laikrodėli 
iszdeta su 15 deimantais už ku
ri buvo užmokėjas 35 tukstan-
ežius doleriu.
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tigkszcziaueiu vadu Ameri 
anas W. Lamont, kurie tu 
linima pinigu del Europi 
įtaigu su muiliniu burba 
konvencija prasidedant 2; 
brinks kandidata ant prezi 
antr prezidento.

įGI KRISTUS TAIP MO
KINO ŽMONIS?

Jilford, Pa. — Du metai ad- 
susitvėrė czionais parapi- 
|‘Nazareth Church,” bet 
jdien toji bažnyczia stovi 

parapijouai pa
ko o kunigužis iszvažiavo

džia parapijonams lankytis 
ant krutamuju paveikslu, cir- 
kusu, visokiu pasilinksmini
mu, feru, naudoti tabaka bile 
kokioj formoj, uždraudžia ger
ti jokiu svaiginaneziu gerymu 
ir prigulėti prie slaptingu 
drauguviu. Taipgi uždrausta 
nariams neszioti papuoszas, 
auksinius dalykus ir laktai- 
zas. Todėl sziadien bažnytėlė 
yra tuszczia.

BE PASTOGES IR DARBO— 
NORĖJO ATIMTI SAU 

GYVASTĮ.
New York. —- Kada ji pali

cija isztrauke isz upes ir už
klausė del ko norėjo pasiskan- 
dyt, Mikolas Nash, 40 metu, 
pasakė: “Neturiu namo nei 
draugu ir nedirbu jau trys me
tai. Nors gana jeszkojau darbo 
bet jo neradau.”

Palicija ji isztrauke kada jis 
inszoko in upe tiksle atėmimo 
sau gyvasties. Likos jisai už
darytas kalėjime ant visos 
žiemos nes pradėjo sirgti plau- 
cziu uždegimu ir abejotina ar 
isz to iszliks.

PATI NETURĖJO KA VAL
GYT, NUŽUDĖ SAVO 

KŪDIKI.
Albany, N. Y. — Mrs. Grace■ 

Deal, 30 metu amžiaus, kurios I 
vyras iszvažiavo in Kanada 
jeszkoti darbo, neturėjo pini-į 
gu už ka nusipirkti maisto sau 
ir 'kūdikiui, todėl nutarė drau
ge su kūdikiu mirti ir užbaigti 
szio svieto vargus. Kaiminka, 
suuodus gaza, nubėgo pažiū
rėti kas moteres kambaryje at
sitiko ir rado ja su kūdikiu ne-
gyvus lovoje.

DVIDESZIMTS KA- 
LININKU SUDEGE

ANT SMERT
DBGANOZIAM TROKE.

Scottsboro, Ala. — Dvide- 
szirr.ts kalininku, važiuodami 
dideliam troke in darba ant 
plentn, sudege ant smert, kada 
blcszine gazolino užsidegė ir 
visi sudege kai]) žiurkes slais- 
tose. Vienas isz kaliniu užde
gė maža pecziuka troke kad. 
suszilt. Troke radosi keliolika 
blesziniu gazolino isz kuriu 
iszsiliejo gazolinas ant pecziu- 
ko ir kilo baisi < splozija 
apimdama visus kalinius. Visi 
buvo nigerei. Keli iszszoko per 
užpakali troko kada ji atidarė 
kalėjimo sargai bet likos bai
siai apdeginti. Valdžia tyrinė
ja visa atsitikima, del ko troke 
radosi gazolinas ir pavėlinta 
jame užkurti ugni. Visi likos 
palaidoti vienam kape.

DAUGIAU KAIP 32,000
KIAUSZINIU SUKULTI.

Harrisburg, Pa. — Willia- 
mas Shaeffer veže ant didelio 
troko 2,700' tuzinu kiausziniu 
in miestą. Trokas nusviro nuo 
kelio ant ledo, apsivertė ir visi 
kiausziniai likos sukulti. Buvo 
tai pautiene kurios AnAk nžigfl 
kia del viso miestelio Ephrata, 
isz kur veže kiauszinius.

-------------------------------------- <A

ISZTIKRUJU SZITA MER
GAITE YRA TIKRU 

ANIUOLELIU.
Philadelphia. — Jonas Pet- 

rulevicz nusivedė savo mylima 
Anele Tomczak, ant partes bet 
jam labai nepatiko kad ji už 
daug szoko su kitu sporteliu 
todėl Jonas taip inirszo ant 
savo Aneles kad uždavė jai 
smarku ypa per jos saldžias lu
peles. Toji net apsiliejo krau
jais ir Jonas nepavelino savo 
prieszui duoti jai skepetaites 
nei pats nepasiule savo todėl 
merginos puiki szilkine szlebe 
buvo visa sukruvinta.

Kada Jonas buvo paszauk- 
fas už tai pas magistrata, per 
merginos motina, mergina 
staigai priszo'ko prie Jono kal
bėdama graudžiai: “Mano 
mielas Jonuk, nepyk ant ma
nes, juk mes abudu prasikai- 
tom, asz tave labai myliu ir no
riu. ’ ’ — Ar-gi ne aniuolelis, to
ji mergaite? Jau tokia bus tik
rai gera motere del vyro. Nors 
ir gaus plakti po vinezevonei 
bet tylės ir kentes.

PAVOJINGAS BANDITAS 
SUIMTAS.

Hoboken, N. J. — Ant galo 
gavosi in valdžios rankas ge
rai žinomas banditas, Kazi
mieras Janovskis, 30 metu, ku- 
i io palicija jeszkojo nuo senei. 
Daugelis agentu važiavo auto- 
mobiliuje kada užtiko Janovs- 
ki ant ulyczios ir pradėjo in ji 
szaudyt, pataikindami jam in 
krutino keliais szuviais ir da
bar jis kovoja su mirezia li- 
gonbuteje. Janovskis su drau
gais apiplesze banka Fort Lee, 
N. J., pavogdami $16,000 ir di
deli troka su szilku.

DAVE ATSTAUKA PIRMAI 
PACZIAI PARSIVESDA-

MAS NAMO KITA.
Dayton, Ohio. — Niceforas 

Mąfiganetto parsigabeno sau 
22 metu mergina, Estą Betta- 
no, isz Italijos, kaipo savo se- 
sere, nes kitaip nebutu buvus < 
inleista ::i Amerika. Parsivedė 
ja namo ir vos perženge slenk
sti namo paszauke in savo pa
ezia: “Parsigabenau sau jau
nesne paezia. Tu man daugiau 
nereikalinga; neszkis lankau 
isz po mano past ogia ir d’.u- 
giau nesirodyk man in akis 
daugiau negyvensi.”

Nusigando moterele bet ka 
turėjo daryt tokiam atsitiki
me.- Pasiėmė savo drapanas, 
kokias turėjo ir kūdiki ir isze- 
jo... tiesiog in palieijos stot L 
Tenais apsakė apie savo nelai
minga padėjimą ir palicija už
dare Nicefora kalėjimo pakol 
gales susineszti su emigracijom 
valdžia. Badai abudu bus nu- 
siunsti adgal in Italija nes Ni- 
ceforas ne tik pats atvažiavo 
apgavingu budu in Amerika 
bet ir savo mylima pargabeno 
apgavingu budu perstatyda- 
irias ja kaipo savo sesere.

EROPLANAI PRISTATĖ 
MAISTO DEL 1,500 ŽMO

NIŲ ANT SALOS.
.LsĮajnĮ^Chesapeą^e 

Mankė. ■— 1,500 ^ivininku, 
kurie gyvena czionais isz žūva- 
vimo, per dvi sanvaites pasili
ko tiktai su mažai maisto ir ki
tu reikalingu dalyku del gyve
nimo isz priežasties dideliu 
szalcziu. Buvo jie atskirti nuo 
viso svie'to ir kente dideli var
ga. Ant galo eroplanai atlėkė 
jiems in pagialba, atgabenda
mi maisto ir drapami. ;

TRUMPOS ŽINUTES
Cambridge, Ohio. — Laike 

eksplozijos tunelyje czionais, 
likos užmusztas vienas darbi
ninkas ir 22 sužeisti. Priežas
tis eksplozijos buvo trūkimas 
28 szmotu dinamito.

Tamaqua, Pa. — Palicija ra
do anglini troka sniege kuria
me radosi negyvas dreiveris, 
Mikolas Lozinski, isz Mata
wan, N. J. Manoma kad jis už- 
troszko nuo gazo.

Atėnai, Graikija. — Genero
las Kondylis, 55 metu, staigai 
mirė nuo dusulio kuriuomi sir
go nuo ilgo laiko. Buvo jis ge
rai žinomas visoje Graikijoj.

Pittston, Pa. —- Jonas Giąr- 
rantano, 19 metu, likos suras
tas su szeszioms kulkoms ku
ne, jo automobiliuje. Manoma, 
kad tai darbas gengsteriu, ku
rie ji iszveže ant “raido.”

Rymąs! Italija. — Ant salom 
Stramboli atsigaivino su per- 
kuniszku trenksmu vulkanas 
Stramboli. Lava sudegino ap
linkines girres, žmones iszbe- 
giojo in saugesnes vietas ig 
niekas nepražuvo.

New York. — Panedelio die
na išzejo ant straikos 20,000 
siuvėju moteriszku drapanų. 
2,000 palicijantu likos isz- 
szankta ant darymo paredko, 
1,200 szapu likos uždaryta, j
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Ganley Bridge. W. Va., kon
traktorei ’Rinehart ir Dennis, 
užsiėmė kasimu tunelio del 
vandenio del kompanijos New 
Kanaeha Power Co. Prie tojo 
darbo dirbo daugiau kaip 2,000 
darbininku — baltųjų ir juo
dųjų.

Godus kontraktorei priver- 
tinejo darbininkus prie darbu, 
kurie buvo kenkenti del darbi
ninku sveikatos. Tieji darbi
ninkai buvo priversti naudoti 
taip vadinamus griežtus (dri- 
lius), sausose vietose, kas isz- 
keldavo labai daug akmeniniu 
dulkiu, kurios apsisegdavo ju 
plaucziuose kas buvo priežas
timi daug plaucziu Ilgu tarpe 
darbininku.

Penki szimtai isz tujų darbi- 
^.ninku jau numirė isz tos prie- 

žalties o likusieji 1,500 turės 
mirti ateityje. Del ju jau dak- 
tariszka pagialba nieko negial- 
bes.

Apie taji padėjimą tenaiti- 
niu darbininku isztyrinejo tu
la mergina kuri apie tai pra- 
nesze valdžiai kuri dabar pa
skyrė kamisija kad visa taji 
padėjimą gerai isztyrinetu. 
Bet ar turtingi ir turintieji ge
ra “pull” kontraktorei bus 
nubausti tai abejotina.

Stebėtis reikia kad tik da
bar apie tai dagirdo Washing
tone. Ka darė gerai apmokami 
darbininku vadai in paskuti
nius du metus jeigu tuos var
gingus darbininkus žudė kom
panija?

Kas jiems rūpėjo, bile aplai
ko savo dideles algas o darbi- 

^pinkas gali stipti. Taig elgęsi 
■ v irszr^iai visu darhifinlkjsz^ 

kn unijų.

Niekados neužmirszk savoj 
prieteliaus nors jis butu ir var ; 
gin'giauses. Stengkis prieteliui ' 
ar prietelkai padaryti kuodau-1 
giausia gero 1 
darytumei tai del turtingiau-į 
šio žmogaus. Ir persitikrinsi' 
kad tas tau padarys daug sma- i 
gurno ir busi isz to laimingas.!

Neszandyk isz moteres ar 
mergių. a kuria draugavai 
ir kuri tau 'buvo prielanki ir 
meili nes .tuom pasirodysi di
džiausiu rakaliu — motore ar 
mergina tau intikejo o tu už 
tai ja paniekinai.

“SAULE” Mahanoy City, Pa. 

NAUJAS ADJUTANTAS SU- 
VIENYTU VALSTIJŲ 

KARIUOMENES.

Buvo szilta ūkanota diena

1.1 ranka pradiniu Konstitucijos 
j principu ir organizavimu Suv. 

jimu Naujos Taisykles Valstijų valdžios lengvoje kai-
11. K,. K

jądarvti Kuociau-i
taip, kad «.!<.«; BAZYNCZIA SU

DARŽU INGRIUVO i ir beveik -pietus, kada advoka-

IN ŽEME
DIDELE BAIME TERP 

ŽMONIŲ.

Kastrisi, Gra'kija.,— Gyven
tojai mažo miestelio Patras, 
baisiai persigando, 'kada pama
te, kad jo bažnytėlė su darželiu 

Bažnyczia 
Ingriuvo

i

'į

5'-M

boję ir be jokiu technikalisz- 
kumu.

Egzaminatoriai turi pra- 
ncszti kandidatams tinkamus 
vieszu mokyklų sistemos va

Baginti aplikantus naudo- 
s vieszos kursu proga, vieszu

-------- ;;-------- ; ingriuvo in žeme.
Europoje užstojo gadyne vi-1 stovėjo užmiestije.

šokiu savžudyscziu ir tai po vi ! teip gilei, kad josios visai lie
sus didesnius miestus. Dau-| matyt.
giausia kenezia nedatekliu vi-j 
dūrinio luomo žmones kurie 
negali užsidirbti sau ant tin
kamo pragyvenimo. Žmones 
atima sau gyvastis visokiais 
budais. Daugiausia papildo 
savžudystes Austrijoj.

tas pasakė kad jau savo prova 
pabaigė. Mažai buvo sznabžde- 
jimo tarp žmonių nes valstis 
pripažino kad kaltininkas bu
vo kaltas. Žmogus buvo nu
durtas, jo rankos radosi ant 
žaidulio kas parode kad neat-1
sigyne savo neprietelio. Kada i | 
atidarė rankas, peilis iszpuble 
ir kaip sudžia liudijo kad kal
tininko moteris 
paslėpė. Kam ji 
jeigu jos vyras 
žmogžudysta?

Mažai žmones 
kaltininkas Benediktas Tho-j 
mas atsistojo priesz sudžia ir 
pradėjo liudyti. Jis savo isto-

pagriebė ir 
paslėpė peili 
nepapildo ta

Žinunai, arba taip vadinami 
statistikai, apskaitė buk Ame- 
rikoniszka įgaspadine uždirba 
ant (meto apie 4,004 dolerius.— 
Tieji paskutinei keturi doleriai 
gal yra tieji, kiek ji isztikruju 
aplaiko už savo darbą per vi • 
sa meta.

Slesburge, Vokietijoj, likos 
aresztavotas kokis tai furmo- 
nas, Mikolas Florsmann, už žu- 
dirista jaunos mergaites. Kada 
ji palicija kvotė, tasai iszga- 
ma prisipažino buk papilde ir 
kitas žudinstas daugeliose vie
tose — viso nužudė apie asz- 
tuones mergaites tiksle ju su
bjaurini m o. — Hoch
Deutsche Kultur!

die

is y r geresne _ už 
visokius zemeziugus; bet nepu
rios merginos vėliną sau žem
čiūgus turėti ne kaip gera 
szirdi.

Ant giliuko, kad tame laike 
nieko joje nesirado, o kunigas 
gyveno mieste!ije. Visi gyven
tojai miestelio dabar yra didė
lėje baimėje nes mano kad ir 
ju gyvenimai nueis in-žeme ir rija papasakojo aiszkiai, kaip 
tame tiksle nurasze in valdžia 
kad atsiimsiu tirinetojus, kad 
apžiūrėtu visa aplinkine isz ko
kios priežasties žeme nuslinko. 
Dalis gyventoju iszsi'kranste 
in artima miesteli Patras.

temino kaip

Brig. Gen. Edgar T. Conley 
likos paženklintas per prezi
dentą Roosevelta kaipo adju
tantas generolas Suv. Valstijų 

i kariuomenes in vieta atsisa- 
’ kiusio generolo James McKin
ley.

jis užmuszc žmogų gindamasis' kaip 'ivieczei priesz dalgi ir 
save; kaip peilis iszpuole isz’-lus žinote kaip pasibaigė tas

V 1 » • 1*1 I f • -«-nužudytojo ranku ir buvo tas’ riuszis. Isz tos ugnies ir krau-

Netikėtini dideli szalcziai 
atlankė vidurines valstijas, ko
kiu seniausi gyventojai nepa
mena. Vargszai daugiausia nu
kentėjo nuo iszalczio, kuriu 
randasi milijonai sziam turtin
gam sklype. Neapsiejo ir be vi
sokiu graudingu atsitikimu.

Szeimynoje, kurios jaunas 
tėvas dirbo ant vaistiniu dar
bu, suszalo ant smert jo dvie
ju menesiu amžiaus sūnelis. 
Tėvas gana rūpinosi aplaikyti 
kelis maiszus anglių, isz pa- 
szialpines stoties, bet negalėjo

Girdėt, tarpe anglekasiu, ku
rie priguli in darbines unijas, 
visokius rugojimus, kad turi' 
mokėti po doleri ant menesio’ 
ir tai ketina da daugiau padi 
dint o mažai turi isz to nau
dos ir negali pasiskunst virszi- 
ninkams jeigu bosai juos pa- 
niekineja arba kisza in netin
kamus darbus. Isz tojo mėne
sinio mokesezio neturi jokios 
naudos nei paszialpos, laike 
ligos arba mirties. Virszinin- 
kai ima dideles algas o mažes-

ISZMOKYTA BEŽDŽIONE 
APIPLESZDAVO NAMUS. 
Nairmada, Vengrąi,,—Mikas 

Bataszyk, iszgirdo koki tai 
krapsztejima lango savo kam- 
barije, po tam sukūlima lango, 
matydamas galva kokio tai su
tvėrimo. Motere teipgi mate 
taji sutvėrimą ir baisiai persi
gando. Vyras pagriebė revol
veri, paleisdamas in ji du szu- 
vius, ir galva tuojaus (lingo 
tamsumoje' nakties bet tame 
paeziame laike davėsi girdėt 
kokis tai nenpaprastafe riks- 

•ifttas. Atbegia^aifcT^ą’nTriTSri- 
so szuviu, pradėjo jeszkoti ap
linkui plesziko. Lieja in skie
pą rado tenais didele beždžicHi- 
ka mirtinai sužeista. Buvo tai 
rs'zmokyta per pleszikus, kuri 
naktimis insigaudavo in na
mus turtingesnių gyventoju 

| kuriuos apiploszdavo nuo viso
kiu brangenybių, kada žmonys 
miegodavo. Pleszikai iszgirde 
szuvius ir riksmą beždžiones 
pabėgo.

pats peilis su kuriuom nudur
tasis dure Benedikta. Bet bu
vo matoma kad jo žodžiai jam 
neiszgaus liuosybes nes jau 
džiure (sudžios) iszrado kad 
jis yra kaltu. Su dideliu dūsa
vimu apkaltintas atsisėdo. Ka
da taip kaltininkas stovėjo 
priesz sudžia, kokis tai senas 
žmogus su žilais plaukais, ap
sirėdęs in pilka žipona, inejo 
in kambari ir stovėjo prie du
riu. Kada Tamoszius pabaigė 
savo pasakojima, advokatas 
atsistojo ir su sziais žodžiais 
atidavė jo gyvastį in džiures 
rankas:

“Kaltininkas nudure kita 
žmogų ant smert. Jeigu tas 
peilis prigulėjo prie nudurto, 
kodėl jis nebuvę parodytas apt 
sudo? Jo moterė paėmė ta pei- 
Ji.”

Jau džiure atsistojo ir pra
dėjo savo nusprendimą bet 
kad sztai nepažystamas senu
kas atsistojas paszauke: “Kad 
jusu malonybes loska, kalti
ninkas turi gauti paskutini isz- 
klausyma o kad nėra daugiau 
liūdintoju, pavėlink man pra
kalbėti už kaltininką.” “ Po
nas rasztininke, ” atsiliepe su
džia, “užraszyk generolą Bal
tru Tamosziu kaipo Budintoju 
už kaltininką.”

Kambaris kur pirma girdė
josi žmonių sznabždejimai, da
bar buvo tykus. Generolas Ta

' Pulkininkas D. W. MacCor- 
mack, Immigracijos ir Natūra- 
lizaęijos Komisijonierius pa-

I ske’lbe instrukcijas, kurios 
jsziadien vieszai pasirodė kas- f'n 
dink aiszkios ir vienodos pro
cedūros iszklausineti pilietys- ( mokyklų certifikatai, kurie pa
kęs aplikantus. Tai pirma to- l(’f'0,1^^a,girno'tinkamoprasi- 
! kia procedūra būti priimta in! lavinimo kurso bus priimta. 

Pasarga duota kad visos pas
laugos turi būti dėtos apsau
goti pilietystes aplikantus nuo 
politisžko, finansiszko ir kito
kio isznaudojimo.

Po nauja procedūra pulki
ninkas MacCormack tiki kad 
natūralizacijos aplikantas ne
turi žiūrėti in iszklausinejima 
kaipo in koki baisu kankini
mą, bet turi pasirodyti su pasi- 
iikejimu, kad jis tinkamai pri
sirengęs, ir kad jo aplikacija 
sprens ne del jo žinojimo viso
kiu sauvaliszku klausymu bet 
kad jis žmogus gero pobūdžio 
apsipažinęs su Konstitucijos 
principais ir juos užlaiko.

F.L.I.S.

PER MEILE DEL KALININ- 
KES NETEKO DARBO.

Ratkova, Czekoslovakija.—In 
pavietava kalėjimą uždaryta moszius liudija už ta prasikal- 

aplaikyt nes dirbo ant WCA, Įnieji kartais aplaiko apie tris jauna patogi mergina, už va- 
aplaikydamas “milžiniszka” szimtus doleriu ant menesio ir ( gysta. Kalėjimo dažiuretojas, 
alga—60 doleriu ant menesio, visus kasztus keliones ir t.t. 
Nuėjo tada jis su savo beda 
pas majora miesto Glassburga, kasiu, _ _ _ _ „ _ _ _ . . _
Milwaukee, Wis. Tasai isz-1 unija, yra apie 400,000, kurie ant jo meilingai žiurėjo. Nak- 
klause jo bėdos, davė jam raszJ moka in unija po doleri ant ties laike nucimpino jisai iii 
teli pas darbininkiszka carą’menesio, isz ko ant meto pąsi-^ 1’aTy’Kt’T’n’11 ™
pavietavu darbu kuriuom bu- daro apie penki milijonai do-. užmirszo apie visa svietą. Mer- 
vo Green’as.

Eąrle Harling, taip vadinosi tu 
tasai vargszas, nuėjo nudžiu- szelpine drauguve del angle-; užrakino isz lauko ir ponas da- 
ges su tuom raszteliu pas “ca- kasiu bet virszininkai apie tai žiūrėtojas ip'asiliko pats kali- 
ra,” bet jo neprileido prie ypa- visai nenori ne klausyti, 
tos “jo szviesybes.

turintis paezia ir keletą vaiku, 
Pagal apskaityma tai angle-; Mitro Bordijev, insimylejo in 

, prigulineziu in angline ta patogia mergina, kuri teipgi

kambarėli jaunos merginos, ir 
I v • • • . * L r

leriu. Isz tos puikios sumos bu- gina atradus gera proga, isz- 
galima sutverti puikia pa- spruko per atidarytas duris, 
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tusi, kas ežia gali but? Ar kas 
iszrado nauja davada priesz jo 
nekaltybe?

Tik szitas senelis stovėjo 
kaip mūras tarp kaltininko ir 
mirties. Stovėdamas kėlės mi- 
nutas dairydamasis apie kam-’ 
bari generolas tarė: “Tas pei-■ / 
lis kuris buvo rastas szale nu
žudyto szpno tai buvo jo. Jis 
isztrauke jo pakol jis da buvo 
nenudurtas. Benediktas yra 
geras ir narsus žmogus; drūtas 
žmogus; jis butu nevartojus jo-

beveik 30 metu nuo priėmimo 
dabartinio pradinio natūrali-! 
zacijos instatymo.

Nebus užklausta toki be jo
kios vertes klausymai kaip 
“kiek galonu vandenio Ama
zon upe iszlieja in valanda?” 
po szituo aprūpinimu, kuris 
reikalauja darodyma kad už
klaustasis prisilaiko prie Kon
stitucijos principu.

Dabar bus reikalaujama kad 
žmogus turi aktualiszkai apsi- 
pažinti su ir užlaikyti szituos 
principus o ne iszmokti isz gal
vos visokius faktus ir iszmokti 
isztarimus.

Instrukcijos aprūpina, kad 
pilietystes reikalavimai bus to
ki, kuriuos reikalauja instaty
mas o ne ka mano atskiri egza
minatoriai ir kad žmogaus ge
ras moraliszkas būdas ir jo 
prisiriszimas prie jo namo, ’ 
szeimynos, suriedu, miesto 
valdžios insteigu ir vieszos ge
roves, 'bus skaitoma vieton ži
nojimo faktu apie valdžia.

Kad nors Konstitucija aprū
pina ir Kongresas priėmė vie
noda natūralizacijos instaty
ma bet jos užlaikyme jokio vie- 
nodumo nebuvo. Ta aiszkiai 
parode tyrinėjimas vestas per 
visas Suv. Valstijas per perei
tus dviejus metus, kuris paro
de kad, klausymai, ffllsal 
kantams tai buvo atskii eg
zaminatorių nuožiūros ir ne 
reikalavimai natūralizacijos 
instatymo.

Net 54 senesniu egzaminato
rių užklausti klausymai paro
de isz viso 848 klausymus ir 
nei vienas klausymas visu..eg-' 
zaminatoriu buvo vartojamas.’ 
566 klausymai, arba 67% isz 
visu, tik vieno egzaminato
riaus užklausta, isz visu 54. 

'80% klausymu buvo faktiniai 
ir tik 20% reikalavo pamans- 
tymo.

Tarpe klausymu iki sziam

jojo liejimo tik sauja sugryžo. 
Matėme visi kaip kokis tai juo
das žmogus bego. Greit jis he- 
go, viena minuta matėm o ki
ta ne, jis ėjo net lyg spjaunan- 
czios ugnies arinotu. Jis pasi
lenkė ir in savo randas paėmė 
nuo žemes lavona. Svyruoda
mas, bėgdamas su savo sunkia 
naszita jis 'gryžo adgal, tuom 
mirties keliu, pakol puškeliu 
asz nuo jo paėmiau ta sunke
nybe. Tas lavonas buvo mano 
brolis...” Generolas sustojo 
kalbejas ir eidamas greitai 
prie kaltininko, pakele savo 
ranka augsztyn ir garsei pra
kalbėjo: “Suszaudytas, su- 
musztas, kruvinas, bet aeziu 
Dievui, gyvas. Ir tas vyras, ku
ris nesze mano broli, kuri at- 
iiesže ir padavė in mano ran
kas kaip motina savo serganti 
kūdiki, jis pats sudraskytas 
per kulka ir jo szirdis pulda
ma isz krutinės, tas vyras sėdi 
priesz jus kaltintas už žmogžu
dyste. ’ ’

Kad da iszaiszkinti savo 
mąldavima jis atplesze kalti
ninko marszkinius ir parode 
žaiduli nuo tos baisios dienos. 
“Žiūrėkite” jis suszuko, “szi
tas ženklas buvo laimėtas per 
nėvalninka, tame laike, kada 
mes kovojome už jo liuosybe. 
Ne jokis vyras neužsitarnavo 
tokio žaidulio durtu peiliu in 
neapsiginklavusi priesza. Asz laikui paduotu aplikantams po 
atėjau net septynesdeszimts instatymo aprūpinimu, kuris 
myliu pasakyti jums szituos 
žodžius, netemindamas ant sa
vo senatvės.

Gūdžios visai neapleido sa
vo .sėdynės bet tuojaus nu
sprendė savo nuomone buk ta
sai žmogus yra “nekaltas.” 

| Net ir užsikietejas advokatas, 
kuris aplaike žaiduli per ta 
namine kare, pasveikino “ne
kalta” kada jis su džiaugsmu 
apleido sūdo kambari.

niu. Patogi kaline atidarė
tos “jo szviesybes.” Doleris ant menesio yrą už'duris kalėjimo su raktais ir kio ginklo kad jo neprietelis

Pas Dieva toli, — o pas daug ant užlaikymo visokiu dingo nežino kur
Glassburga ir Green da toliau, virszininku unijos, pagal nuo- 
Sugryžo vargszas be anglių na- m one darbininku, kurie taji 
mo. Atėjo da didesni szalcziai 
ir kūdikis, pridengtas tik sku- 
duriais, suszalo ant smert.

Kada jo sustengusi kūneli
laidojo skarmaluose, tuom laik ga medis, kuris pagal žinunus,

Dažiuretojaus pati atėjus ant 
rytojaus ji atlankyt, rado ji 
užrakyta ir paliuosavo su kitu 
raktu.

Už dvieju menesiu toji pauk- 
sztele likos aresztavota ir už-J kad jis yra narsus ir geras? laikraszti “Saule,’ 
daryta tam paežiam kalėjime Kožnas vyras ant szitos džiu- 

darbinei carai tysojo sziltose turi jau daugiau 2,500 metu bet nerado ten savo mylimo da- 
lovose. Kas jiems apeina apie amžiaus. — Matyt kad .tasai žiuretojaus nes likos •praszalin- 
yarga bedarbiu kurie aplaiko patrijarka jau buvo senuku tas nuo dinrio, už nepadora pa
ros 60 doleriu ant menesio ant 
užlaikymo savo szeimyneliu?! 
Tuom laik tieji darbininku 
prieteliai aplaiko dideles algas 
suszelpinedami tiktai tuos, ku- svieto, kuris parduoda vien tik su kuriuom pergulėjo visa nak- 
rie jiems laižo czebatus. ezeverykus,

dalyka pradėjo gerai apsvars
tyt.

Indijoj, ant salos Ceylon, au-

kada gimė Vieszpats Jėzus.

§ Didžiausias sztoras ant

sielgima su karininke. Mergi
na likos tuo kart nubausta ant 
szesziu menesiu už apvogimą 
kokio tai turtingo kuipcziaus

randasi mieste ti hotelije užduodama jam 
Detroit, Mich. mieg-laszu ir nuo jo pabėgo.

Dr. T. Tacielauskas ■
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahaiioy C:ty

W Neužnnrszkite guodotini skai-

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

ly. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
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LITHUANIAN
.DANCE FOLIO

’ reikalauja parodymą prisilai
kymo prie Konstitucijos prin- 
ciju buvo sekantieji —

Kaip ąugsztas yra Bunker 
Hill Paminklas?

Kiek Žvaigždžiu yra ant 
Amerikoniszko kvoterio?

Kiek kojų turi Konstitucija?
Del ko Airija kovojo?
Kaip ilgai Buto Atstovas sė

di?
Ar Kongresas gali priimti 

instatyma mane pasodinti ka
lėjime ant 40 metu?

Jeigu žmogus turi septynis 
vaikus, ar jis turi mokėt už 
vieszas mokyklas?

Jeigu instątymas nepriim
tas, ar jis gali būti geru insta- 
tymu ?

Dabar praneszta, kad ateity-

H PIANO SOLO g 
(Containing a choice 

agi collection of the most,
IS popular Lithuanian

inecer • • £02
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

nebutu buvęs apsiginklavęs. 
'Nusūdytas trauke savo peili, 
kaip jis pamate peili nepriete
lio rankoje, jis trauke peili ne 
isz baimes, tik kad galėjimas 
butu lygus. Kodėl asz sakau. ..... . i acviLv-

. , .. . 1 tytojai, atsilygint su prenumerata uz | .
_ kurie apie tai už-1 ,je klausymai privalo būti tei- 

ir prasze idant nesulaikyt singi, aiszkus ir lengvoje kak;
bojo, visu aiszkiai suprantami/ 

i be jokiu apsukimu ir prigaudi- 
nejimu ir nuo tu klausymu rei-1 

į kia sprensti ar aplikantas turi 
’ geros pilietystes kvalifikaci
jas.

Iliustruoti instrukcijas da
bar iszleistas ir kurios valdys 
egzaminatorius, pulkininkas 
MacCormack pagamino su-!

res nesze savo karabina laike 
kares. Gal keli isz jus kovojote 
Gettysburg? Asz ten ir bu-’ 
vau.” Jo žodžiai atgaivino tas 
dienas kada visi vyrai isz visu 
aplinkiniu stojo in kare ir kiti 
buvo po jo kamanda. “Asz ir 
mano brolis kovojome tenais. 
Asz neu'žmirsziu to kraujo pra
liejimo. Eilia po eilei krito,!.

mirszo 
laikraszczio. Paskubinkite!

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

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
.. Polka 
. Valcas
. Polka

Dėdienė ................
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli ... 
Jūžintą ..................
Dusetos................
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Mergužėles ..... 
Kariszka .............
Baliaus.................
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu . ..
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta ............  Polka
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Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ...........
Lengvos Kojos 
Bajorai...........
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Laksztutė .... 
Ubagu Kaimas 
Naszlys..........

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

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City. Pa.
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Polka



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

/ « \ Kaip daug vargo reikėjo pa-Į

Dvi motinos Į
Trinktelėjo tvoros varteliai; 

ponia Briediene ramiai nusi- 
szypsojo ir pakele akis nuo 
siuvinio.

— “Tai mano Vitautukas

j Po to jis greitai paspruko 
neszti kad uždirbus maistui isz kambario ir uždare duris.

'bei drabužiams ir tinkamai isz-
auklejus sunu. Bet kada die
nos buvojai per karezios ji sa- troksztu.” Būdama jo motina, 
ve ramindavo:
metu ir sūnūs mane aprūpins. ”lnui, bet mane, kad atsiskyri- 

Toliau ji pamastė, kad jei mas jai butu perdidele auka, j 
sunūs iszvažiuotu toli inmoky-Į Vėliau, rengentis gult, ji pa-

di sau atkartojo sunaus žo
džius: “kad pažintum ko asz

“Dar keletą'ji žinojo kas butu gera jos su

bus iszvanges ir alkanas gry- kla, ji visus metus negalėtu ji žvelge in Szv. Panos Marijos
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žes isz mokyklos, — pamanste 
motina.

Durys prasidarė ir pasigir
do vaiko balsas:

— <f‘Motinele! Mamyte!” ir 
už sekundos greitais žings
niais iribego Vitautas Briedis, 
auksztas, kokios szesziolikos 
metu amžiaus linksmas vaiki-; 
na s. Num ėtė kepure ir knygas 
ant stalo ir, prisiartinęs prie 
motinos, pabueziavo ja.

— “Tai ka,” — ji paklausė, 
i— “ar gerai iszlaikei kvoti
mus?”

— “Szimet buvo labai leng
va iszduoti kvotimus” — at
sake gal kiek savo amžiui per- 
rimtai atrodantis jaunikaitis.

Žinodama savo sunaus bū
da, ji gerai žinojo, kad jis apie 
ka nors giliai maustė.

— “Man linksma,” ji sake 
szypsodamasi, “kad tau gerai 
sekasi mokslas.”
Vitautas girdėdamas tuos žo

džius szypsojosi.
— “Aczin mamyte, už pagy

rimą. Asz dar daug turiu per
eit nes mokslas dar nepasibai
gė-”

Truputi pamanstes paklau
sė motinos.

— “Ar nereikia ka nors isz 
krautuves parneszti? Pirm ne
gu pradėsiu savo namini dar
bą parneszcziau. ”

— “Tai parsineszk isz krau
tuves ko patsai mėgsti. Asz

ĮsiI-oJbuipz.n^i jr.r-Įrn.pi n n ntĮfį Į 
niu. 1

Ji žiurėjo in vaika, laukd 
ma, kai jis pradžiugs iszgird 
jo mėgiamu pyragaieziu vdr- 
da, tacziau szi karta jis ramiai 
sėdėjo ant kėdės žiūrėdamas in 
deganezia ugni, lyg negiruejes.

— “Vituk!” jį suszuko, 
“kas tau yra?” lr nustebo, 
kuomet vaikas pasikėlęs isz 
kėdės, prie jos prisiartino ir

matyti. Ligisziol Vitautukas paveiksią, kuri sūnūs davė jai 
nuo jos nei vienos nakties ne-'dovanu Kalėdoms. Szvenčziau-I 
buvo atsitraukęs. Juk Vitukas sios Paneles akys atrodė pra
jos kūdikis, jos sūnūs! Po ilgu szanezio žmogaus.
metu, kunigo mokslą baigus ji j * * *
gali iszsiunsti k’okion tolimonj Pavargus po dienos darbu, ji 
szalin ir vėl jis bus toli nuo greitai užmigo. Miegojo nėra-Į 
jos... Ne! ji jaute kad negale- miai. Vartėsi ir vartėsi. Jai at- 
jo sutikti su jo noru ir leidimo rodė, kad siela buvo atsisky

rus nuo jos; ji jaute, kad kas 
nors su ja dedasi. Užmigus, pa- 

tautukas, “asz žinau, koks yra si juto esanti nežinomoje szaly- 
pašiaukojimas būti kunigu. je. Jai iszrode kad ji yra Pa- 
T; ’ • ■
nai mano szirdyje. Asz akai-' ' ' 
cziau knygas apie kunigus mi-1 barzdotas 
sijonierius ir ju darbus ir abel-1 
nai apie kunigo paszaukimaJ __
Asz viską žinau, ko neteksiu ir'džiusia. Ant savo ranku mote
tą asz nupelnysiu. Motinėle,1 re neszesi maža vaikeli. Su ja 
ar tu nematai kaip asz ta at- buvo senas vyras. Mat, Žydu 
jaueziu?”

Susirupinus, ji nuėmė nuo diena po sunaus užgimimo, mo- 
sunaus peties ranka ir vaiksz- tjna turėjo atneszti vaikeli in 
cziojo po kambari. Galop jinai 
užklausė sunaus.

— “Vjtuk! O kas bus su ma
nim? Asz jau sena. Ligiszioliai 
asz tavim kuogeriausiai rūpi
nausi, daug vargau kol tavo tyt Vaikelio. Dievas buvo jam 
užauginau. Žinai, nes neturime J praneszes, kad jis nemirs ne
daug pinigu. Kas aprūpins ta paregejas pasaulio Iszganyto-

nedave.
— “Motinėlė,” spyrėsi Vi-

'as paszaukimas jau nuo se- Justinoje — Jeruzalės mieste.
i Ankstybas rytas. Senas, labai 

_ vyras atidarinėjo 
bažnyežios duris. Jis inleido 
vidun moteri, mėlynai apsire-

paproeziu, ketures-deszimta

bažnyczia. Czia jam iszpirkti 
aukodavo du karveliu. Atėjo 
in bažnyczia ir Juozapas su 
Marija. Juodviem inejus, sene
lis Simeonas prisiatino pama

vo sena motinėlė senatvėje?”
Vaikas paszoko ir atsistojo'įr lauke iszsipildymo. Dabar 

prie jos. Aszaros buvo jo aky- jįSj pamatęs Kūdiki, tuoj paži- 
se, kada jis pratarė: — “Moti- no žadetaji Mesiją ir jo szirdi 
nele! Ar-gi jus manote, kad apėmė linksmybe. Paemes Ku- 
asz esu nedėkingas už viską ka'^įki, jis dėkojo Dievui kad su
jus man padarėte? Asz apgal-^ lauke , tos valandos ir tarė: 

tave ..aprūpinus įr “Dabar atleisi, Vieszpa|ie, Ta-- 
tavęs nbužmirszau. Man iszva- Vo tarna nes akys ;t ^regejo 
žiavus, suteiktoji bursa mano.rpavo Iszganyma, ku.--©jarodei 
reikalus aprūpins, tat jusu visiems žmoniems kaipo szvie- 
iszkascziai bus daug mažesni ‘ ....
negu dabar.

Jos veidas nuraudo. Vitau
tukas jos klausymu iszsprende. 
Jam iszvažiavus, ji galės leng
viau pragyventi, bet ji neleido. 
Ji ruseziai atsake jam: — 

!“Jei darbo neteksiu, kas man

jo. Simeonas buvo labai senas

sybe apszviesti stabmeldžiams 
ir garbe žmonių Tavo Izrae- 
liaus; ir Tavo szirdis bus per
verta kalavijo.

Girdint szituos žodžius, Ma
rijos skaistus veidas persiėmė 
skausmu. Atsiemus Kūdiki, ji 
jausmingai spaude ji prie savo 

atsisėdės prie jos kojų padėjo daryti tuomet ? Jei batikos su- vinpanezios krutinės.
savo alkūne ant. motinos keliu. ’ bankrutis, kur asz pasidėsiu?
Jis pažiurėjo jai staeziai in.1 Daugiau apie tai nekalbėk.

Vaikeli, tu esi dar tik szeszio- į rodo angelas ir liepia jam su

Bnvo naktis. Szv. Szeimyna 
miegojo. Sztai Juozapui pasi-

veidą ir pratarė:
« k ‘ ax xxv-pxa jam du

Motinėle, asz noriu, isz- likos metu, g'i mano leidimo Marija ir Kūdikėliu Kristum 
_________ a: ____ _• ,,važiuoti mokytis in kunigus.”

Iszgirdus tuos žodžius moti
nos veidas atsimainė; ji isz- 
blyszko ir suriko ne savo bal
su:

— “O ne, ne! Vituk, tu juo.
kus kreti? Pasakyk, ar isztik-
ruju taip manai?”

Ji atsistojo ir pasitraukė?
Simus vėl prisiartino ir ja 

apkabino.
— “Motinėlė,” jis kalbėjo,1 seiliaus suvalgydavo deszimt. 'zaus? Nerade, gryžta atgal in

negausi.
Vaikas tyliai iszejo isz kam

bario ir ji nuėjo in virtuve 
prirengti vakariene.1

Vakariene nebuvo taip link
sma kaip būdavo pirmiau. Tie
sa, Vitautukas krėtė juokus ir 
juokėsi. Jis atpasakojo juokiu- žmonių einant isz miesto Jeru- 
gu atsitikimu mokykloje, bet,zolimos. Sztai Marija ir Juoza- 
ji pastebėjo, kad jis suvalgė pas jeszko, klausinėja, ar ne
įtik du pyragaieziu, kuriu jis mate prapuolusi© Vaikelio Je- 
' cnvUm-icj GiTV’nlcrvrlAvn •zona# NTorn-rla aferai irį

“asz nejuokauju. Asz noriu bu- Bet ji daug dėmesio in tai ne- miestą. Motinos veidas liud- 
ti kunigas. Klebonas man sake kreipė. Pamanė, kad jis už-' nas. Akys aszarotos. Po trijų 
kad asz turiu paszaukima.

bėgti in Egiptą nes Erodas no- 
(ri nužudyti Kūdikėli. Marija 
greit apsirenge ir, pasiėmus 
Vaikeli, pasileidžia in tolima 
kelione.

* * *
Toliau mato Briediene daug

mirsz apie savo sumanymą. Ji dienu jeszkojimo atrado Jeru- 
Jis tave nori tik prikal- stengėsi ji prajuokdinti, papa-' žales bažnyczioje tarp kunigu 

šakodama juokinga pasaka bet ir mokytoju, kuriems Jis užda- 
Ne, motinėlė, jis tik man jo nusijuokimas nebuvo nuo-! vinejo begalo rimtu klausymu, 

in klausymus atsakinėjo ir szirdus, tik prisiversdamas, atsakinėjo jiems ir aiszkino 
man paaisz'kino apie bursa ku- Juokėsi, kad neužgautu moti- Szventraszti. Visi .stebėjosi Jo 
ri neseniai buvo paaukota auk- nos jausmu ir butu jai malo- iszmintimi. F ---- -

Marija pradžiunga

binti.

Įėjimui neturtingu vaiku, ku-1 nūs. Po vakarienes Vituks mo-

APLAIKE AUKSZTA 
DINSTA. Guodok Tęva

vienas senas

jiems pasaldinti.
3. Prie gero pasielgimo su 

senais gimdytojais turi da vai- 
i kus paraginti ii- ta mislis, kad 

| 'tuo savo budu pataiso ta pile
i'ta, kokio seniai ji akyvaizdoje 
I Pasileido.

•-“! Alus gimdytojai apdovanojo
senyva molina, kurie su nesuskaitomis geradejystemis:viena

prakaitu sunkiai dirbo, idant ines turėtumėm už tai jiems 
savo vaikams suteikti szioki j)Uti dėkingi, juos turėtumėm 
toki užlaikyma ir gražiai isz- mylėti. Bet ka isztikro pada-l 
auginti, senatvėje tankiausia 1 ^me? Ar neturime visi prisi-j 
isz savo vaiku lupu iszgirsta 1 ;iažinti atvirai kad ne visados. 

| nedoriausias iszmetiuejimu.-.' iszpildeme tas sulyg gimdyto-Į 
j Vienam vaikui tas nepatinka,'ju priderystes, kad mes juos

Walter L. Reed likos paženk-' kitam kas kitas, žodžiu sakant, j nesyk! inžeideme? Taip, visi 
| liūtas kaipo vyriauses karisz- seni, geri gimdytojai už savoj jauni būdami nusidėjome gim- 

darba, rupesezius, gauna nuo j dytojams, mažiau ar daugiau, 
vaiku tik paniekinimą ir isz- 
juokimus.

O jus vaikai, ar jus nežinote 
kad už tai labai sunkiai Dievui 
atsakysite! Juk tai didis nusi
dėjimas paniekinti savo gim
dytojus ir ju neguodoti.

Tegul tas, kas seka žemiau, 
pamokina jus, kaip reikia ap
sieiti su gimdytojais.

1. Vaikai privalo su savo se
nais gimdytojais apsieiti gra
žiai nes tokia yra Dievo valia. 
— Juk prastas ir abehias ket
virtas Dievo prisakymas: 
“Guodok tęva ir motina.” Ne
pasakyta: “Guodok tęva ir 
motina, kaip ilgai yra tvirtais 
ir gali da dirbti arba kaip il
gai tu reikalauji ju pagelbos.” 
Bet Dievas neužsiganedino tuo 
abelnu prisakymu. Jis ypatin
giausiai prisakė kad vaikai su 
savo silpnais ir senais gimdy
tojais apsieitu gražiai ir su 
meile. Kadangi Jis kožnam 
vaikui sako: “Mano sūnau, už
siimk savo tėvu jo senatvėje it 
neliudink jo, kol gyvena; o ka
da jis neteks šylu, neturėk jam 
to už pikta ir ji neniekink, kad 
tu esi syloje; nes geradejysie, 
kokia padarysi savo tėvui, nie
kad nebus pamirszta.” Kas 
czia pasakyta apie tęva, tas 
viskas apeina ir motina. Taigi, 
norints tavo gimdytojai butu 
ir labai seni ir serganti, no
rints neturėtu jokiu šylu, no 
rint drebėtu jiems ranka ne- 
szant prie burnos szaukszta, 
norints netektu matymo ir gir
dėjimo, neniekink ju. Apsupk 
juos savo meile ir geradejyste
mis. Už tai tau bus atlyginta 
czia, ant žemes ir anapus gra
bo, po smereziai.

2. Taip-gi nesuskaitomas ge- 
radejystes, kokias vaikai nuo 
gimdytoju aplaike, taip-gi juos 
turi priversti mylėti ir guodo- 
ti savo gimdytojus.

Ypatingai suaugę sūnūs, ku
riu vaikai jau gal lanko mo
kyklas, akyvaizdoje auku, ku
rias panesza del vaiku labo, 
privalo sau tankiau atsiminti 
tas visas aukas, kurias gimdy
tojai del ju paežiu pakele. Ta
sai atsiminimas be abejones 
jiems bus gera ir naudinga.

Jeigu tankiau pradės sau 
atsiminti, ka jiems padare se
nyvi gimdytojai, jeigu atsimys 
tuos nesuskaitomus prakaito 
laszus, kokius iszliejo del ju 

l senelis tėvas sunkiai bedirbda-

kas inspektorius ant visos 
Ameri koniszkos kariuomenes 
su titulu major-general.

tinka Jis Motina. Jis žinojo ko
kia kanezia Ji kenezia ir tarė:

— “Neverk! Prisimink kaip 
esu pasakęs kad -szita valanda 
turi ateiti ir kad tavo szirdi 
pervers peiliai. Bet viskas yra 
Tėvo rankose. Mano valanda 
atėjo.” Ir Jis tyliai nužings
niavo neszinas kryžių in kai
na. ..

Kalvarijos kalne matyt isz- 
metyti kryžiai. Sztai Marija 
mato barelius kalant prie kry
žiaus Jezu. Viskas tylu. Tik 
girdeli kuju daužimas ir kliks- 
mas Moteres ...

Per tris valandas visur tam
su. Marija stovi prie prikry- 
žiuoto Jėzaus. Ji alpsta skaus
muose. . .

* * *
Gailestingi žmones nuima 

Jėzaus kuna nuo kryžiaus ir 
paguldo Ji ant Marijos ranku. 
Savo aszarotu akiu ji nenulei
džia nuo Sunaus. Jis, kuri ma
žuti liulavo ant savo ranku, 
Jis, Dievas Žmogus — nnmi-:
res...

* * 
iszkaltas 
kūnas suvyniotas

uoloje.
*

Kapas 
Szventas 
drobule, tepalais pateptas. Du
rys saugojamos kareiviu ir 
antspauduotos. Marija negalė
dama daugiau matyti Sunaus, 
neranda ramios vietos. Ji ken- 
czia dar daugiau, del atimto 
Sūnaus kūno. Bet sztai, tar
tum, pasigirsta Marijos žo
džiai: — “Jis buvo daugiau 
Tavo, negu mano, Vieszpatie.”

* * *
Ponia Briediene pabudo. 

Jau buvo diena. Saule szviete 
jos kambarin. Pabraukė savo 
akis ir pajuto kad jos aszaro- 
tos. Atsiminė savo sapna. Ji 
dirstelėjo in paveiksią “Mari
ja Sopuliuose” ir sukniubo 
garsiai szaukdama: “O bran
gioji motina! Dovanok man! 
Asz pirmiau nežinojau, ka 
skausmas reiszkia. Te Dievisz- 
kasis tavo Simus man dovano
ja už mano savimyla.”

Apsirengusi ji greitai ėjo 
pas savo Vitautuka. Rado ji 
nemieganti. Prisiglaudė ji prie 
savo krutinės ir isztare:

— “Sūneli, tavo malda Ma
rija iszklause. Per sapna Die
vas man parode kad asz galiu— - | man pcuvuc ačill aozi

Szvencziausioji įgzįiegįį, jeį fave atiduosiu Jo mas’ tuos valgus ii kenteji- 
atradusį. tarnybai. Jis parode man kad kokius pakele del ju su-

rie nori iszeit in kunigus. Tau, kinosi o ponia Briediene baigė mylimąjį Sūneli ir jos akys tu jam priklausai. Jis tave siIPnejusi motina, jeigu atsi-
motinele, nereiks mokėti. sinti drabuži. Gautus pinigus 
Leisk, mamyte. Asz pats labai, už ta pasiuvima, ji ketino nu
kabai noriu.” pirkti Vitautukui nauja

( ( Ctv? — ? 1«- zxlj-r, i-v <■» ’ rx Am >x — >-»«■««-»

siaukojimas būti kunigu? Juk pradilo.

nuszvinta....
* * *

szvar- Sztai sapne mato Briediene

inau tik paskolino kaip savaji 
Sunu Jis paskolino Marijai.” Į

Su džiaugsmu Vituks pri-

jį mys, kaip gimdytojai su ju isz- 
1 I auginimu vargo ir už juos mel

dėsi, tai turi sau pasakyti kad
— “Sūneli, ar žinai koks pa- ka, nes senojo szvarko alkūnes pavasari ir jau kita kelia. Jis traujies motinos veidą buezia- cz*a’ ant zemes> P° Dievui ne- 
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I sukasi in Kalvarijos kaina. v0 jį, j<aįp tik dėkingas sūnūs

namu ir teises apsivesti. Be to, tautas sudėjo knygas in štai- Žmogus nesza dideli kryžių, 
tu esi viskas, ka asz turiu. Asz ežiu, atsistojo ir, priejas prie Tai Jėzus. Daug kartu Jis puo
tavęs negaliu atiduoti ir neati-, motinos, pabueziavo ja ir pra- 
duosiu.

Jinai atsiminė, kaip mirė siuos prie Szv. Marijos, kad 
jos vyras ir paliko ja su vienu jus pažintumėt ko asz .troksz- 
metu šuneliu ir menku turtu.'tu.”

---------------- , UtV.ZJXIA t v JVV A-A.

Įszneko: —- “Motinėlė, asz mel

turi didesniu geradariu, kaip 
amžinui sulenktus gimdytojus, 
kad jokia kita szirdis neplake 

KVITU KNYGELE Draugystėms, i del ju taip tikrai ir su gatava
la po kryžiaus sunkumu. Ap-.del iszmokejimo pinigu ligoniams, prie pasiszventimo meile. Ar 
link Ji kareiviai ir pikti žmo-| kvitu knygele Draugystėms, tada jie sau nelaikys per dide- 
nes kurie szau’kia: “Nukry- del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant lemeile,kadgalisenusgimdy- 
žiuoti Ji.” Kai kurie sekdami.susirinkimu- Preke • ' • ‘ ‘
paskui Ji graudžiai verkia. Su- ’

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahatay City, P*.

be noro ar su noru. Tai-gi ar 
negalime palaikyti to per tik
ra laime, net per didžia malo
ne, jeigu paskui už viską gali
me savo gimdytojams atlygin
ti?

Vienas geras sūnūs ilgus me
tus laike pas save senele moti
na. Toji, seniau tokia smagi ir 
darbszti motere, pasiliko kaip 
vaikas kuris nepriauges proto. 
Tai-gi, reikalavo dideles glo
bos ir priežiūros o labiausia 
nuo sūnaus, kuris ir taip daug 
savo szeimyna buvo apsunkin
tas.

Bet tiktai paklausykite kaip 
mistino apie tai tasai geras sū
nūs. >.

— Teisybe, — kalbėjo jis, — 
kad mano sena, sukudikejusi 
motina yra man sunki naszta 
bet dekavoju Dievui kad galiu 
jai senatvėje atsilyginti.

Tai kur 'buvo tikras vaikas! 
Ji sekite visi!

BALTRUVIENE
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mokėjo,
Ir žiedus atiduoti turėjo.

* * ♦ 
Nuvažiavau in Oliajaus steita. 

Užėjau in kokia tai vieta, 
Žiurau, prie stubos galybe, 

Stovi žmonių daugybe, 
Viduryje buvo lovos isz- 

ardytos, 
Ir už pecziaus suguldytos, 
Paklausiau vieno, kas czia 

darosi,
O tas atsake kad vakaruszkos 

rengėsi.
Tuojaus supratau, 

Ir pamaeziau, 
Tris baczkeles alaus parvežė, 
In stuba birmonas innesze, 
Tuojaus muzikantas už- 

czirpino, 
Merginas sulinksmino.

Tai bent ne ka, 
Padare tuojaus jomarka, 

Kad . 'ikinus tokiu budu 
prisitraukt, 

Del -.įves szioki toki vyreli 
gaut 

Vieni sake, kad tai jos ant 
kerszto padare, 

Del to, kad vaikinai to 
neužmane, 

Vakaruszkas tokias padaryti, 
Visas merginas ant ju už- 

praszyti,
Kad jas privilioti, 

Ir pripainioti. 
Bet mergeles klaida padarėte, 
Su tuom ant juoko pasilikote, 

Reikėjo paklaust kokios 
dedienes, 

O kad ir manes, ponios 
Baltruvienės.

Tokiu budu vaikinus nepri
viliosite, 

Tiktai iszjuoktos pasiliksite, 
Szokis kaip szokis, o smarves 

Buvo invales,
Užmirszti apie tai ilgai ne

gales.
įpip.ahaffi 

dainuoti mokėjau, i
O szirdeles puiku baisa tada 

turėjau,
Tai kaip del nebaszninko Stel- 

mokelio uždainavau, 
Tai kožna karta po rubli 

gavau.
Jeigu da kada galėsiu, 

Tai apie mergų vakaruszkas 
sudėsiu.

25c tojus užlaikyti, peneti, jais ru- 
| pintis ir vakara gyvenimo į

Montkarmese kokia tai boba, 
Badai motere nelaba.

Su dukrelia po stubas bėgioja, 
Ir geriauses moteres aploja.

Geriau nustok bobele,
Gerinus mokykie savo dukrele, 

Kad grinezioje sėdėtu,
Liežuveis neužsiiminetu, 

Arba da kas:
Pasakysiu juoką.

Lietuvoj nežino kas tai 
politike,

Užtatai atsiranda netike, 
Jeigu Anglikes duodamoms po 

50 centus.
* * *

Filadelfijoj viena mergužėle 
užsimanė ziegoreli turėti, 

■'Erne vieno vaikino prisispyrus 
praszyti,

Tasai nupirko už deszimts 
doleriu,

Ba daugiau neturėjo.
O kad padekavones ne- 

apturejo,
Adgal atimti ziegoreli norėjo, 
Be to, ir da pora žiedu gavo, 

Ir nesziojo kaipo savo. 
Atidavė vaikinui žiedus,

O ziegorelis, mistino, del jos 
bus,

, Mergina isz pradžių spyrėsi, 
. Ir pas vaita gynėsi, 

Kalbėjo kad tai del josios 
dovanojo,

O visi žmones apie tai žinojo, 
Kad prižadėjo už jo teketi, 

Ba padare prie visu sutarti,
Už ziegoreli 30 doleriu už-

Iszmintingesnis ::
:: :: Už Filozofa
Tūlas tėvas buvo' isžleidės 

savo sūneli in Statę College. 
Po metui laiko sūnelis parva
žiavo namo ant vakaciju ir tė
vas užklausė:

— Na, sūneli, ka tu ten isz- 
mokai?

— " ■ ! i l t; - • ■ •! i

— Teveli, iszmokau daug vi
sokiu mokslu kaip geografijos, 
istorijos ir filozofijos.

Tėvas nežinojo kas tai filo- 
zofįja ir apie ja niekad negir
dėjo todėl liepe šuneliui' isz- 
aiszkint jam kas tai butu ta
sai mokslas filozofija.

— Gerai teveli. Sztai ant sta
lo guli trys kiausziniai. Matai 
juos? Filozofija parodo kad 
tai neteisybe.' Czią. nę trys 
kiausziniai bet penki,

— Kaip taį penki, juk asz ne 
aklas ir aisžkiai matau tik 
tris,

— Trys, tai tik tamsiems 
žmoniems taip iszrodq bet fi
lozofijos mokslas mokina kad 
kur yra trys, ten yra ir du. 
Taigi, trys ir du tai penki, ar 
ne?

— Kvailas esi, sūneli, — at
kirto jam tėvas. — Žiūrėk, 
sztai asz pasiimu tris kiauszi- 
nius ir juos suvalgysiu o tu 
pasiimk tuos du...

MU.UA


ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Petnyczios va-! f Gerai žinomas biznierius,! 

pasažieriai likos Mikolas .1. O’Hara. (56 metu,[ 
mirė namie, Petnyczios ryta,!

— Praeita 
’kąra., penki 
sužeisti laike susidūrimo dide
lio anglinio troko ir Schuylkill 
Transportation boso, apie pus
antros mylios nuo miesto. Pa-
vojingiausia likos sužeistas ku
nigas Jurgis Limarrov, 206 W. 
Oak uly., prabaszczius Rusisz- 
kos bažnyezios, Shenadoryje, 
ir likos nuvežtas in Ashlando 
ligohbute su žaiduliu galvoje. 
Juozas Kremas, 719 E. Maha
noy avė., kuris dirba Pottsvil- 
les sude, ir Juozas Staczko-’ 
vicz, kuris -dirba marszkiniul 
dirbtuvėje, taipgi likos sužeis
ti kaipo ir Mrs. Mare McCor
mick, isz Turkey Run, kuri 
dirba Chefs restauracijoj mie
ste. Kremas likos apžiūrėtas 
per daktaru Burke. Trekas ku
ris gabeno anglis in Mahanoy 
City vaszeri, nusviro nuo kelio 
pataikindamas in bosą, kuris 
važiavo isz miesto in Shenado- 
ri. Abidvi maszinos likos gerai 
apdaužytos. Vaistine palicija 
daro tyrinėjimus.

— Park No. 1 kasyklų stri-

praeita sanvaite, po trumpai i 
ligai. O’Hara kitados laike1 
czionais teatra, arkliu samdi-! 
nimo stoti ir dideli plota že
mes Brandonvilleje ant kurios 
buvo laikomos lenktynes. Ve
lionis paliko tris seseres.

f Jurgis Macziulonis, apie 
50 metu amžiaus, likos užmusz- 
tas praeita Ketvergo vakara 
per nukritimą szmoto anglies 
laike darbo William Penn ka
syklose. Velionis pribuvo isz 
Lietuvos būdamas da jaunu 
vaikinu. Buvo nevedės ir 'gy
veno pas szvogeri, Antana Su- 
rasėvicziu, 231 E. Oak uly., isz 
kur atsibus laidotuves. Czio
nais giminiu nepaliko bet gir
dėt kad Lietuvoje randasi gi
miniu. Velionis prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos.

t Praeita Ketverge mirė 
gerai žinomas Jonas Czebato- 
rius, 98 metu amžiaus, pas sa
vo duktere, Paulina Navickie-

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

REKLAMA. firma paleido viena skelbimą
isz eiles per radio ir laikrasz- 

IR SPAUDA ezi„.« 
isz tu 
rusziu 
$3,25(1.

(Apgarsinimai)

SZITAS EROPLANAS PERLEKS PER ATLANTIKO MARES IN 12 VALANDAS, j
Szitas nepaprasto budo naujas eroplanas, kuri užvardino “Crusader”, gali nulėkti 

iii Europa in laika dvylika valandų. Padirbo ji Thomas M. Shelton. Eroplanas gales iszkil-! 
ti in padanges 26,000 pėdu ir galės lėkti net 300 myliu ant valandos. Už keliu dienu iszban- 
dys ji lėkdamas isz Miami, Floridos in Chicago. Ausi yra akyvi žinot ar isztikruju jis nu
lėks in Chicago in kėlės valandas.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa. f Jonas 
Urbonas, 51 metu amžiaus, 109 
N. Empire uly., mirė nuo plau-

ISZ LIETUVOS Isz Visu Szaliu
APIE RADVILISZKI 

SERGA GYVULIAI 
PAUKSZCZIAI.

TRŪKIS NUKRITO
NUO KALNO

Tokio, Japonija., — Isz prie-
pinsai pradėjo dirbti Panedc- 
lyje po trumpam nesusiprati
mui. Kompanija sutiko ant ne
kuriu pareikalavimu ir darbi
ninkai sugryžo prie darbu.

— Nedėlioję pripuolė baž
nytine szvente Grabnyczios. 
Toji diena vadinama “barsuko 
diena” arba “ground hog 
day” kuris, jeigu taja diena 
iszlenda isz skyles ir pamato 
savo szeszeli tai da buna dide
li szalcziai per szeszes sanvai- 
tes. O kad ta diena buvo puiki 
ir saule szviete tai be abejones

ne, ant Oak uly. Senukas, ge
rai žinomas del daugelio czio- 
naitiniu gyventoju paliko duk
tere Navickiene, pas kuria gy
veno, sūnūs Frana ir Andriu 
ir kita duktere Czesniene, ku
ri gyvena Mount Carmel. Pa
liko 28 anūkus ir 12 pra-anu- 
kus. Velionis buvo dede po
nioms Geigužienei ir Balinskie- 
nei, Mahanoy City, ir Martinui 
Juodeszkai. Palaidotas su baž
nytinėms apeigomis Szv. Kazi
miero bažnyczioje, prie kurios 
velionis prigulėjo.

barsukas mate savo szeszeli ir
įį^bar lyddme da szalto oro
^ededaniVprie' pecziaus ir s.....
lydami “Saule.”

- Februaries V asaris yra I Lenkiszkoje parapijinėje švė

Penki vaikai, nuo 16 lyg
Tie* V. uavoge 97 galonusmi- 

ir :?Kai- cl-vvmn ic7 f-t-nlm flnrhnr l'i'nįiniskrymo isz trobo Garber Cream 
Co., Allentown, kuri paslėpė

antru menesiu meto ir tasai 
menesis yrįi paszvenstas ant 
garbes Gyvenimo Kristaus. Szi 
menesi bus dvi Amerikonisz- 
kos szventes: Lincolno gimimo 
diena, kuri pripuola 12-ta die
na ir Washington© gimimo die-
na kuri pripuola 22-tra diena.

taineje ir '.suvalgė. Dreiveris 
buvo priverstas palikti troka 
sniege nes negalėjo iszvažiuoti 
ir ant rytojaus nerado aiskry- 
mo. Kaltininkai yra Vincas 
Kriaužlis, Edvardas Luczevs- 
ki, Juozas Sosna, Vladas Mi-
levski ir Eddie Daly. Pirmuti

— Ana diena motoravo po
nas Petras Gruszkel, isz She-

niai du likos pastatyti po $300 
kaucijos.

ežiu uždegimo. Paliko žmona 
Ona, 'broli ir dvi seseri.

f Mieste krito ir numirė 
Antanas Liutkeviczius, 55 me
tu amžiaus. Jis mirė nuo szir- 
dies atakos. Velionis gyveno 
Mahanoy City, Pa.

— Kompensacijos autorite
tai priteisė Petrui Sinkevicziui 
551 Wilkes-Barre uly. isz Bres
lau, $1,800, kuriuos jam turės 
sumoket Glen Alden Co.

1934 m., Petrui Sinkevicziui 
bedirbant Glen Alden Co., in
man szaftoj, in jo aki inkrito 
purvo. Isz tos priežasties 
Sinkeviczius nustojo kaires 
akies szviesos.

Pittston, Pa. f Sena gyvento
je Terese Varanavicziene, mo
tina 4 dukterų ir 3 sunu, mo- 
eziute vienuoles Mother Mary, 
Our Lady of Ileartly, Mana 
Repara tri x ordino, atsiskyrė 
su szruo pasauliu.
t Mare Oželiene, 186 John

son uly., po ilgo sirgimo; mirė. 
Paliko vyra, dukterį skinu, te-

Radviliszkis.,— Sziauliu ap
skr., priesz kelinta metu žyde
lis Glazeris ežia insteige odų ir 
kailiu iszdirbimo dirbtuve. Po 
keliato metu isz mažos dirbtu
vėlės iszaugo didelis fabrikas. 
Dabar to fabriko visos srutos 
'bėga grioviais iki Obelio upe
lio. Tusrutu tiek daug teka, 
kad užterszia vandeni per apie 
15 kilometru. Pirmiau Obehos 
upelis buvo gražus, vietomis 
apželes krūmais. Daugeli vie
tų žmones maudėsi ir žvejoda
vo. Dabar upelio vanduo pasi
darė biaurus ir dvokiantis. 
Vasaros metu > labai reikia 
vengti inleisti žąsis, antis arba 
kitus gyvulius ar paukszczius, 
kad neatsigertu nes atsigeria 
suserga. Apylinkes ūkininkams 
daromi dideli nuostoliai.

žasties užsnigusio gelžkelio, 
pasažierinis trūkis nusirito 
nuo kalno, iii giluma aidimoje 
Yamagata. Daug pasažieriu li
kos sužeista ir 28 likos nžmusz- 
ti. Darbininkai turėjo daug 
darbo pakol iszkase truki ir 
lavonus. •

SZIMT AME OŽIU KAIMAS.
Kurszenai.,—Sziauliu apskr. 

Akmenaicziu kaime yra kelia
tės seniu, kurie turi jau viTsz 
szimto metu. Dabar szis kai
mas iszsiskirste vienkiemiais 
ir pasirodė, kad kaime dar yra

nandoah, atlankydamas savo 
pažystamus ir ginynes Maha- 
nojuje ir prie tos progos atlan
ko redakcija “Saules” užsira- 
szydamas laikraszti. Ponas 
Gruszkel kitados buvo skai
tytoju “Saules” ir vėla su
gryžo prie jos milžiniszkos 
szeimynos nes be “Saules” 
jam labai nuobodu. Ponas 
|G.rua|zkeL taigi užmokėjo 
prenumerata už poną Motiejų 
Szerkszni kuris taipgi skaito 
“Saule” per daugeli metu. Po
nas. Gruszkel taipgi nusipir
ko daugeli pasakų ir saphoriu, 
sakydamas: “na, brolei, dabar 
man nebus nuobodu per žiema, 
skaitysiu ir sapnuosiu.” —- 
Acziu už atsilankymu ir mel
džiame vela atsilankyt.

NEW FAMILY
Theatre—Mahanoy City

BURLESQUE
SEREDOJ
5 Februariaus

Labai Gražus 
Perstatimas 

Countess
NADJA

Rusijos gražuole 
Szokyke 

40 aktoru ir 
gražios aktorkos 
“NOVELTIES

OF 1936”
Telefonuokite Mahanoy City 386

— Jurgis Marcziulonis, ku
ris buvo užmusztas William 
Penu kasyklose, paliko szvo- 
įgeri Antana Suraszevicziu.

f Jonas Kulokas, 252 Ohio 
uly., mirė namie, praeita Pet- 
uyczia, po trumpai ligai.Velio
nis buvo gimęs Lietuvoje, pri
gulėjo prie ugnagesiii ant 
Heights ir Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko paezia Ona, dukre
le Ona, kuri mokinasi ant nor- 
ses Allentown ligonbuteje ir 
broli Mikola, kuris gyvena Ka
nadoje.

t Aplaikeme liūdna žinia, 
kad Margarieta Sakalauckiute, 
isz Filadelfijos, likos užmusz- 
ta per automobiliu lenais Ne
dėlios vakara, kada ėjo sker
sai ulyczia. Velione buvo per 
daugeli metu ant tarnystes pas 

' mirusi kunigą Kudirka, kuris 
mirė kėlės sanvaites adgal. Are- 
lione buvo -sesuo įgraboriau- 
Antano 'Sakalaucko, kuris nu
važiavo in Filadelfija parsi
vežti lavona savo mylimos se
sutes pas save ant palaidoji
mo. Szermenys atsibus pas 
broli Antana, ant 331 AV. Cen
tre uly., bet diena laidotuvių 
da nepaskirta. Tieji, kurie pa
žinojo velione labai gailesi 
taip staigios mirties Margarie- 
tos kuri buvo gerai pažystama 
czionaitineje aplinkinėje.

vus Brazius ir seseri.

AVanamie, Pa., f Jonas Ma
tike viezius mire.Palaidotas Sz. 
Marijos parapijos kapuose.

f Juozas Brukąs, 233 Cen
ter uly., mirė nuo plaucziu už
degimo. Paliko žmona Mar
garieta, dukteris Petrone, AVil- 
kes-Barre General ligoninėje 
norse ir Margarieta, kuri mo
kinasi norses užsiėmimo, ketu
rias seseris ir broli.

Forest City, Pa. f Edvardu- 
kas Steponaitis, cziužinedamas 
su kitais vaikais, artimoje na- 

-mo, pataikė in elektrikini stul
pą taip smarkiai kad užsimu- 
•sze ant vietos. Paliko tėvelius, 
kelis broliukus ir sesutes.

tiesioginiu savininku, valdan- 
eziu savo ūkius nuo baudžiavos 
ir lustriacijO'9 laiku: Dauguma 
tu seniu turi gera atminti ir ge
rai prisimena baudžiava ir ki
tus senovės in vykius. ATena 
senute sakosi todėl gyvenanti 
taip ilgai kad turėjusi gera vy
ra, kuris pakurdaves ugnį ir 
karves pamelždgves.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotoja* ::

Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
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

PRIVISO DAUG VILKU.
Paakmene.,— Varėnos vals., 

Gruodžio 28 d., Paakmenes kai- 
' mo miszkuose matėsi daug vil
ku. Ta pat diena, važiuodam
as isz Žilineliu in Maskauka 
Valentas Kamarauskas rado 
kelyj keturis 'vilkus pleszant 
gyva kiaule. Pradėjus baidyti 
vilkai nenoroms, rodydami 
dantis, pasitraukė isz kelio, pa
likdami grobi. Ingasdinti ap
ylinkes gyventojai tokios dide
les vilku gaujos, ypacz moterys 
vengia vienos vaikszczioti.

VAGYSTES BAŽNYCZIOJ.
Stakliszkes5—Alytaus apskr., 

paskutiniu laiku Stakliszkiu 
parapijos bažnyczioje pasitai
ko invairiu vagyseziu. Sztai 
viena Nedelia pil. Beliunui, 
kaip jis meldėsi, buvo pavogta 
kepure. Ta pat Nedelia vienai 
moteriai buvo isztraukta isz 
kiszeniaus 17 litu, kuriuos ji 
buvo sunkiai sutaupiusi.

DAUGIAU 200 ANGLEKA 
SIU ŽUVO EKSPLOZIJOJ.
London, Anglija. — Penki 

Europiecziai ir du szimtai In- 
diecziu žuvo kasyklose Jharia, 
gubernijoj Bihar, ugnije, kuri 
kilo po eksplozijai gazo. Tik 
dvideszimt-vienas anglekasiai 
likos1 iszneszti gyvi isz degan- 
cziu' kasyklų, kaipo ir vienas 
Angliszkas inspektorius. Dvi 
kuopos gialbetoju nusileido in 
kasyklas su vilczia iszgavimo 
nors kelis nelaimingus angle- 
kasius bet ir tieji žuvo. Badai 
dabar visos kasyklos dega.

LIETUVOS JURIS-KONSUL- 
TAS APSIVOGĖ 

ARGENTINOJE.
Argentinos Lietuviu laikra- 

szcziai pranesza, kad sziomis 
dienomis tenai buvo aresztuo- 
tas ir uždarytas in kalėjimu, 
Žydas Berkman’as„ kuris per 
keliata metu jau skelbdavosi 
kaip “Generalio Lietuvos Kon
sulato Juris-konsultas Buenos 
Aires mieste.” Apie jo aresz- 
ta Argentinos, laikraszcziai esą 
pilni visokiu žinių. Jis buvo 
aresztuotas už visokias sukty
bes. Tarp kitko, jis pavogęs 
vieno ateivio palikta 36,000 pe
su'palikimą. Berkman’as dir
bės ranka-rankon su Lietirvisz- 
kais klerikalais Argentinoje. 
Ji labai gindavęs kuniginis 
“Szvyturys.”

Pastaru laiku eileje szaliu 
padaryti indomus isztyiįimai 
ir bandymai, kurie dar kana 
inrodo, pinna, kad periodiszka ! 
spauda kaip ir pirma, yra vy-! 
l iausiu reklamos ‘plaodarmu'; 
ir antra, kad naujas periodisz-' 
kos spaudos konkurentas: la-' 
dio, reklamos srityje, negali 
jokiu budu itei iszstumii spau
dos, nei pakeisti jos!

N esei i i a i Cz ek os 1 ova k 11 
klamos klubas nutarė visu Cze-j 
koslovakiszku firmų aipklauši
mo' keliu iszaiszkinti: koki 
vaidmenį vaidina Laikrasztine 
reklama. Tam reklamos klu
bas iszsiuntinejo visoms firmo
ms ankieta su .eile klausimu. 
Atsake 106 fiimos. Atsakymu 
patiekus szios:

Pirmas Klausimas: Ar nau
dojatės tamstos reklama?” 
Atsakymu subendrinimas rodo 
sztai ka: 60 procentas atsakiu
siu firmų reguliariszkai naudo
jasi reklama epizodiszkai ir 
tik 2 pfoc., nesinaudoja ja vi
sai.

Antras Klausimas: “Kokios 
ruszies reklama tamstos dau
giausia naudojatės?” Atsaky
mu subendrinimas: Laikraszti- 
ne reklama naudoaisi 78 proc., 
atsakiusiu firmų; reklama pei 
la'ksztelius 24 proc.; plakatine 
reklama 21 pro.; reklama daly
vaujant parodose ir mugėse 12 ( 
proc.; kino reklama 11 proc.; 
reklamiszkais laiszkais 1 i 
proc.; reklama kalendoriuose, 
metiniuose leidiniuose ir 1.1. 
9 proc.; szvdesos reklama 4

proic.; reklama per savo žurna
lus 2 procentas. Isz ,tu atsaky
mu svarbu atskirti du momen
tus: 1—Laikrasztine reklama 
stovi pirmoje vietoje; 2—-Apie 
radio reklama neminima visai. 
Prie pastarosios aplinkybes 
mes smulkiau šusterime.

Treczias Klausimas: “Koks 
tamstu iszlaidu nuoszimtis ten
ka reikiamai vidutiniszkai per 
pastarus tris metus?” Atsaky
mu subendritnimasi; iszleidos 
reklamai 106 atsakiusiu firmų 
per pastarus tris metus viduti- 
niszdcai sudarė 7, 8 procentą ju 
visu iszlaidu.

iszleidusi kiekvienai 
dvieju reklamos 

tokia paezia suma, 
Pirma, tas skelbimas 

l.‘ buvo perduodamas szesztadie- 
nio vakara (patogiausias lai
bas radio reklamai) per purt. 
[valandi beveik visu Amerikos 
s'toeziu. Paskui tas pats skeir 

Į bimas buvo iszspausdiiitas pir
madieni visuose stambiuose 
Chicago's, New Yorko, Bosto
no, Cleveland’o ir Philatlelphir 
jos laikraszcziuose. Abiejais 
atvejais, kaip minėta, buvo isz- 

1 įleista $3,250. Kaip paseka, 
artimiausiomis dienomis firma 
gavo 4,018 užsakymu isz invai- 
riausiu pusiu.Gaudama užsaky 
mu, firma savo keliu teiravosi 
kokiu skelbimu remiantis krei
piasi in ja užsakytojas: isz ra
dio ar isz laikraszczio? Pasi
rodė ikad isz 4,018 užsakytojas: 
isz radio ar isz laika tik 18. Vi
si kiti 4,000 užsakymu buvo pa
daryti remianti laikrasztiniu 
skelbimu. Kadangi skelbimu 
abiejoms ruszims iszlaidos bu
vo vienodos, tai firma apsikai- 
cziavo, kad gavimas kiekvieno 
užsakymo per radio skelbimą 
apsiėjo jai 190 doleriu o kiek
vienas užsakymas remiantis 
laikrasztiniu skelbimu, tik 8(1 
centu, t. y. 230 'kartu pigiau! 
Laikrasztineis reklamos virszi- 
jimas radio reklamos tokiu bil
du nenuginezijamai inrodytas.

Vokietijoje, tarpe kita; radio 
reklamos neapsimokėjimas jau 

j seniai pripažinta firmų daugu- 
. mos. Radio skelbimu duoda- 
! ma taip mažai, kad juos pasida 
J re nebeverta iszsiuntineti. Kaip 
l.įiaseka, radio komisaro pasiu- 

 

i [ymn, pasztu ir felegi'afu mhii- 
>aSTrilipilTo '“s’ulroTicėtU' 

moti radio reklama tik prie- 
ferytinese paprastu dienu va- 

^ndose. Nei valandomis po 
popieti! paprastomis dienomis, 
nei Nedeliomis ir nedarbo die
nomis bendrai rajdio skelbimai 
neperduodami.

Gaila, ko1! kas dar nepadaryta 
isztyrimo, kiek radio laikrasz- 
tis, t. y. radio, kaip informaci
jos szaltinis, iszstuinia tikra 
laikraszti.

Taigi, reklamai tinkamiau
sia p a si 1 i ek a sp aud a.

Arėjas Vitkauskais

Paskutines Žinutes
Philadelphia. — Gazinis pe- 

cziukas apsivertė ir uždege 
szlebes 79 metu amžiaus Zuza
nos Herr, kuri sudęge ant 
smert.

Clearfield, Pa. — Per sulūži
ma kieravojimo rato, didelis 
bosas, kuris gabeno vaikus in 
mokslaine, apsivertė sužeisda
mas asztuonis vaikus.

Roann, Ill. — Du trūkio va
rytojai likos užmuszti ir 13 pa
sažieriu sužeisti laike susidū
rimo trukiu ant Pennsylvani- 
jos geležinkelio.

Kitas indomus bandymas ne
seniai buvo padarytas Vokieti
joje tikslu iszaiszkinti laikrasz- j 
tinęs reklamos reikszme. Vie
na Berlyno firma nutarė patik
rinti, ar isztikruju skaitoma 
laikrasztine reklama. Tam fir
ma iszspausdino vienu kartu 
eileje laikraszcziu viena skelbi
mą, kuriame su žinia indejo vi
sa eile iszanksto neteisingu 
duomenų liecziancziu visiems 
žinomus istoriszkus invvkus.* 1 
Pasėkos buvo stehinanezios: 
per sanvaite firma gavo 400 
laiszku ir raszteliu, daugiausiai 
isz mokiniu, mokytoju ir ūkini
nku, su nurodymu neteisingu-

■ mo esamu skelbime i storiszku 
1 duomenų. Tai geriausias nuro
dymas to, kad laikra'szcziu ro
ki amos ska itomos

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation

—S—

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Bet labiausiai intikinama tn- 
rodyma laikrasztines reklamos 
naudingumo suteikė bandymas 
ka tiktai padarytas Jungtinė
se Valstybėse. Bandymas bu
vo padalytais su grynai Ameri- 
kietiszku savotiszkumu ir užsi
mojimu. Bandymo tikslas bu
vo toks, kad iszaisiJkint, kokia 
reklamos ruszis naudingiausia: 
Ar laikrasztine, ar radio rek
lama. Tam viena Amerikos

»u»tabdoO PERSZALIMA ’ 
O tl ir KARSZTI ' y, B Sly a® pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gauait aptiekoM

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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