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York, Pa. — Name, kuris 
buvo užpustytas per sniegą, 
per menesi laiko, likos papil
dyta žudinsta apie kuria trys 
vaikai — trynukai ėjo septy- 
nes mylės per sniegą kad pra
neszti savo dedei apie žudins
ta. Trynukai yra dvylikos me
tu. Romaina Washinger, 45 
metu, kuri kitados buvo da- 
raktorka, nuszove ant smert 
savo vyra Szima, 34 metu, ir 
pati lengvai susižeidė.

Manoma kad motere labai 
rūpinosi apie savo gyvenimą, 
gyvendama atitolintoje vieto
je nuo viso svieto ir isz nuo
bodumo nežinojo ka darifo 
ypatingai kada namas likos 
užpustytas per sniegą beveik 
per visa menesi. Motere ran
dasi ligonbuteje ir pasveiks.

“ŽMOGISZKAS KURMIS” 
BUVO PRIVERSTAS 

ATSIKELTI.
-Waiertowji, Wi«.-— 

raas per 22 metus viduriu ligi 
Arthuras Gerke, negalėdamas 
nukėnsti szalto oro per žiema 
atsiguldavo in lova ir miego
davo per visa žiema bet ana 
diena 'buvo priverstas atsikelt’ 
isz priežasties mirties jo pa
ezios ir praneszti apie tai vai 
džiai. Jo pati turėjo dirbti visi 
jo darba laike žiemos kada ji; 
gulėdavo lovoje. Motore buvo 
48 metu amžiaus ir likos suras
ta negyva sėdinti krėslo. Tasai 
žmogus pagarsėjo po visa 
Ameriką kaipo “žmogus-kur- 
mis.”

KŪDIKIS NUSZUTINTAS 
ANT SMERT LIGON- 

BUTEJE.
Binghampton, Pa. — Asz- 

tuoniolikos menesiu amžiaus 
mergaite, Margarietuke Avery., 
likos taip baisiai apszutinta li- 
gonbuteje kad tuojaus mirė. 
Taja diena mergaite ketino bū
ti nuvežta namo ir norses in
dėje mergaite in vone maudyt. 
Norse paliko mažiulele ir nu
ėjo at-sineszt abrusa. Tame lai
ke kūdikis atsuko kruna karsz- 
to vandens kuris apszutino ku-
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b

PAGIMDĖ KVADRUKUS; 
DU TUOJAUS MIRĖ.

Charleston, S. C. — Sallie 
Glover, 30 metu nigerka, var
gingojo bakūžėlėje, kurioje ne
buvo jokios szilumos pagimdo 
keturis vaikus ant syk.

Kada mažiulcloi atėjo ant 
svieto, likos apsukti in skar
malus ir nuneszti per girria 
prie plento, kuriuos indejo in 
automobiliu ir nuvožė in ligon- 
bute kur du isz vaiku tuojaus 
mirė o likusius du daktarai 
.stengsis užlailkyt prie gyvas
ties. Glover’iene, viso, pagim
do. 19 vaiku. isz kuriu 12 yra
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pute, Kaus. — Ant czio- 
Į-u kapiniu palicija su- 
lavona William Bondy, 
tu amžiaus, kuriame ra- 
’ kulkas krutinėjo. Vie- 

,-.i pedsaki ant kokio pali- 
užejo, 'buvo tai kareivisz- 
įpizikelis kokius neszioja 

ji kareiviai kurie tar- 
jvietineje (Karoję, kuri 
prie lavono nužudyto 

is. Palicijai pasiseko 
votį dranga nužudyto 
Souders kuris radosi su 
d kurdo.
ji atvedė ant palieijos 
ai Mayer kalbėjoMa
gas Williamas nuo ko
miko labai buvo nusi- 
s priežasties nesveika- 
uvo gazuotu laike mu- 
uci.joj ir nekarta ker- 
i padaryti mirti bet 
ę.visados užbėgdavau, 
ivo paežiai už ka Įt
instąs kalėjimu ant 
esiu. Kada ana diena 
z kalėjimo, vyras ne- 
je.jfe’zkbjb' darbo tik 
enas gelendo kirvi o 
ere užklausė ka su 

■'S tai jai atsalie kad 
i galva. Motere mane 
fyras tik juokauja ir 

i ant jo kerszinimu. 
■m vyras nusiuntė su- 
,<aimyna kad jam pa- 
pjukla nes ketina kir
as. Kada vaikutis su
bado motina gulinezia 
tvarte su nukirsta gal- 
kas pranesze apie tai 
ims kurie tuojaus da- 
i palicijai bet žudinto- 

nesuseko. Nelaiminga 
paliko septynis vai

kiuos pavietas pasiėmė 
’•landa del apleistu vai-

,TOJE MOKYTI SAVO 
ILES DORYBES TAI 
AS INSTUME IN 

PRAGARA.
•s City, Mo. — Ant 

lo tėvu patogios mergai- 
Liss Vivian Abigton, li- 
resztavotas Bertram Lei- 
dvasiszkasis bažnyczios 

ūse of David” už nepado- 
fmsielgima su merginoms 

ios prigulėjo prie jo para- 
s ir pasgundinima ant pa- 
tuvingo gyvenimo. Mergi- 
po prisiega pasakė kad ta- 
rakalis paniekino daugybe 

inu mergaieziu.
Tiena isz merginu, turimi 
metu, buvo priversta per ji 
ūdyti kuniguži kas diena ir 
predyt kaip koki maža ku- 
i. Dalbar Leiddy turės stoti, 
teismo ant merginu užme- 

ejimu. Tėvai tuju mergai- 
u taip inirszo ant tojo dū
li ganytojaus kad kerszino 
pakarti bet in laika likos už- 
irytas kalėjime isz kur ne
beitai gausis ant liuosybes,
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SNIEGAS UŽGRIUVO
ANT KELIU NAMU

TRYS ŽMONES ŽUVO 
40 ISZGIALBETI.

užmuszti kada 40 ži

- nuslydo nuo aukszto I

net nelaimingus

ma .jog gal daugiau žuvį 
sniegas kuris nuslydo nuo 
no buvo net trijų myliu

davė žinia

“BAIME TURI DIDELES 
AKIS” ARBA SLAPTYBE 

KUPARE.
Philadelphia. <— Nedėliojo, 

apie septinta valanda vakare, 
žmones mato kaip puikus au- 
tomobiius sustojo ant Schuyl
kill upes tilto, isz kurio likos 
iszmestas kuparas in vandeni. 
Žmones tuojaus
apie tai palicijantui kuris pa- 
siszaukes kelis žmonis, sodo in 
valtele ir isžtrauke kupara isz 
vandens ir nusivožė ant palici- 
jos stoties. Tonais atpleszo ku
para manydami kad jame ras 
koki nužudyta žmogų 'bot ati- 
daria rado kupare szeszis ka- 
tukus su ju motina. Matyt jog 
locnininkas norėjo atsikratyt 
nuo miaukiu ir panaudojo to
ki būda ant atsikratymo nuo 
ju. Automobiliaus nesuse'ke.

TAIP MYLĖJO SAVO PA- 
CZIA KAD JA NUŽUDĖ NE 

KAIP TURĖTU KENSTI 
JI BADA.

Philadelphia. — Williamo 
Pfell meile del savo paezios 
Margarietos, 52 metu, 'buvo 
taip didele kad ja nužudo o 
pats sau perpjovė gerkle kad 
abudu galėtu mirti ir nekenstu 
daugiau bado ir vargo. Willia- 
mas badai iszgis isz savo /ai
duliu. Vyras rūpinosi nuo ko
kio tai laiko kad jeigu jis mir
tų tai jo motore neturėtu kur 
pasidėt ir kenstu dideli vargu, 
todėl isz dideles meiles del jos, 
nutarė abudu mirti.

DU-KART SANVJ ALTINIS LAJKRASZTIS SAULĘ 
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WISK0NSIN0 MOTORISTAI UŽSNIGTI SZITOJE
Kada netikėta sniegine pusnis užėjo ant plento No. 1, devynes 

jo sustoti name farmerio Hugo Hauser kuris gyvena tris mylės net 
kuri buvo priversti pasilikti dvi dienas, pakol galėjo isz lenais isz 
lenais buvo pirmutine tokia didele nuo nepamenamu laiku.

SŪNELIS APDOVANOJO 
MOTINA SALDUMYNAIS

PO TAM NUSIŽUDĖ.
Philadelphia. — Louis liach- 

ter, 30 metu, parejas namo pa- 
Taja diena nuėjome ant kapi
niu jis iszsiemes revolveri lie
pė man kad asz in ji szauczia 
bet nedrysau tai padaryt. Jis 
man kerszino kad jeigu asz tai 
nepadarysiu tai jis mane nu- 
szaus ir pats save. Ka turėjau 
daryti? Man gyvastis buvo 
miela ir nenorėjau da mirti. 
Iszpildžiau jo norą paleisda
mas in ji tris szuvius in kruti
no. Palikau ji ant vietos sir 
gailesezia ir nusidaviau namo 
kur mane vėliaus surado pali- 
cija. Kariszkas guzikelis mane 
iszdave kuri pamecziau 
kapiniu.”

ant

ISZ LAIK APREISZKE 
VO MOTEREI KA MANO 

SU JA PADARYT.
Murray, N. C. — Laike bar

nio kėlės sauvaites adgal, Hen
ry Bellow, supjaustė baisiai 
davė motinai dežuke saldumy
nu ir bukietą žiedu kalbėda
mas kad tai del savo mylimos 
motinėles. Kada jo 'brolis nu
ėjo gult, nemažai nusistebėjo 
radęs lovoje savo broli negyva 
su perszautu szonu. Szeimyna 
negali dasiprasti del ko jis 
atome sau gyvasti nes tame 
nebuvo jokios priežasties.

RENKA žiedus ANT AT
MINTIES ŽUVUSIO TĖVO.
»Szitas vaikutis yra numylė

tas per visus Australieczius. 
Juonį yra trijų metu Charles 
Kingsford-Smith, sūnelis din
gusio lekiotojaus kuris iszleke 
isz Anglijos in Australija ir 
nuo tos dienos dingo nežino 
kur ir lyg sziai dienai jo nesu
rado. Mažiulelis renka žiedus 
ant atminties dingusio 
tėvo.

SA

PUIKIAI APDOVANOTA UŽ 
JOS GERA SZIRDI.

Summerside, Iowa. — Mrs. 
Keu'ben Cate aplaike ana diena 
1,000 doleriu už jos gera szir- 
di, nuo naszles Gracijos Kelley, 
80 metu amžiaus, po 3(1 metu, 
kurios senuke neužmirszo. Me
te 1900 Mrs. Cate rado naszle 
Kelly’iene klupojanczia ant 
kapo jos mirusios sesers kuri 
buvo labai susilpnėjus. Moto
re parsivedė naszle namo ir 
davė puoduką arbatos ir liepe 
jai pasilsėt ka toji priėmė szir- 
dingai, prižadėdama ja neuž- 
mirszti ateityje.

Po 36 metu, kada senuke 
mirė, pasirodo kad savo pas
kutiniam testamente paliko 
moterei tūkstanti doleriu už 
taip maža patarnavima.

SENAM KŪNE UŽSIDEGS 
MEILE DEL JAUNOS 

GASPADINELES.
Youngstown, Ohio. — Nuo 

kokio tai laiko Motiejus Kru- 
piea, 55 metu amžiaus, prilipo 
prie savo jaunos gaspadineles, 
Eleonoros Grabinskienes ir ne
davė jai ramybes. Ana diena, 
kada Motiejus paėmė kelis ant 
drąsos, apreisžke savo “karsz- 
ta meile” gaspadinelei bet ga
vo in tėrla su minksztii delnu. 
Nenusiminė Motiejus ir norėjo 
pagriebt gaspadinele in glebi 
o-kada toji jam vela davė vie
na in terla, tasai nuobrodis isz- 
trauke peili, durdamas jai ke
lis kartus in krutinę. Trylikos 
metu mergaite mate visa atsi
tikima ir davė žinia palicijai 
kuri paėmė sena karsztuoli po 
savo apgloba ir uždare kliosz- 
toryje ant pakiltos lyg teismui. 
Gaspadine badai pasveiks.

NUBAUSTA UŽ APGAUDI- 
NEJIMA SAVO VYRO.

Gary, Ind. — Kazimieras 
Lukasze'k nuo kokio tai laiko 
nužiurinejo buk jo prisiegele ji 
apgaudinėja, trankosi su ki
tais vyrais ir sugryžta namo 
vėlybu laiku neduodama geros 
priežasties bot nutarė pats 
apie tai tikrai persitikrint ir 
ant galo susekė ja ant karsz- 
to darbelio. Užėjo in viena sa- 
luna matydamas kaip jo mote
rėlė i nėjo in lenais su kokiu tai 
vyruku. Kada motore pamate 
savo Czaliuka ineinant, iszbe- 
go per užpakalines duris su sa
vo mylimu bet ir Czaliukas ne
pasiliko užpakalyje. Paleido 
kelis szuvius in beganezius, 
pataikindamas mirtinai savo

lytu 
rūsio s 
mate 
pries 
pasil 
nepi 
klu
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pienus ant kapo savo mi
kniaus nes jai rodėsi kad 

dvasia savo sunaus 
Pelenu Diena ir neturi 

>io kape. O kad būrimas 
sisekc badai jos vyras už- 

)o ja su kirvuku.

Tokio, Japonija. — ’ Šered’os 
diena, kada pirma divizija Ja- 
poniszku kareiviu ketino isz- 
važiuOti isz czionąis in Man-' 
czuka, staigai kareiviai sukilo 
ir prasidėjo kruvina skėrdyne 
mieste. Kareiviai nužudė ad
mirolą Keisuke Okada, pre
mier! ir 'generolą Jotaro Wa
tanabe ir apie 180 kiti likos už- 
muszta pasikėlime. Abudu vy
rai likos nužudyti ‘ju gyveni
muose. / ■'

TIKRŲJŲ SZITA MOTE- 
E TURI ANIUOLISZKA 
BUDA JEIGU ANT TO 

PAVĖLINO.
Nhb’sčėrį iUiiiii. 9* Netikėtai 

L^iot Decies parsivežė namo 
[metu amžiaus, antra paezia 
patalpino ja savo name, 
uge su pirma paezia ir dvy-
; metu dukrele. Vietoje su
tikta pekla už toki pasi- 
a vyro tai su mielu noru 
i pati priėmė antra ir gy- 

didžiausioje sutaikoje. 
iu sanvaieziu pirma mo- 
žvede teismą ant persi- 
o nuo savo vyro bet ko- 

įme buvo priežastis tai 
d am raszymui neisztyri- 
Vyras susipažino su an- 
laczia agentaudamas po 
us su elektrikinems szluo- 
(svypereisj, kuri žinojo 
s yra paeziuotas žmogus 

dukteria. Likos jis pa- 
■ po kaucija už daug-

Vaiskaš užėmė palieijos sto
ti Tokio mieste ir kitas yal- 
diszkas kaiicelarijas po savo 
valdžia. Visas miestas likps 
apszauktas po kariszkoms tie
soms. Visi bizniai mieste su
stojo. :

Daugelis isz Japoniszku af j- 
cieriu atsisakė tarnauti Man- 
ežiuke kaipo ir kareiviai, ir, tas 
juos nustūmė ant sukėlimo 
tinmpos revoliucijos.

Daugelis jaunu aficieriu .li
kos aresztavoti ir uždaryti ka
lėjimuose. Valdžia iszsiultte 
karalisžka vaiska ant apiiial- 
szinimo pasikėlimo. . . • ,

Toji netikėta revoliucija . Ja
ponijoj labai nustebino visa 
svietą ir nežino kas išz to gali 
kilti ateityje.

NUDURTA 
RIAUS :

Split, Dalm 
ezioj, kaimelyj. 
žasties ilgu nes 
kaimieeziu isz , 
kilo kruvinas nu 
tis Jūres likos rą 
tas peiliu ir suki 
riaus trepu. Jr 
altoriaus, kada jų^J 
žiūrinėjo. Kunigaų, 
verstas sulaikyti ’moję nakties. Motore likos nu

vežta in ligonbute kur vėliaus kad paszaukti palicij, 
mirė o vyras pasidave-tn ran- malszinimo maisztiniii 
kas palieijos. ■ kūpąs užpeczetino ti

Gyventojai tuo.
kiniui labai persiėmė, p 

Apie 50 žmonių likoj 
ta maiszatije. A

RAGANYSTA NEPASISE- 
KE; RAGANA LIKOS SU

KAPOTA KIRVUKU.
Philadelphia. — Mrs. Brigy- 

da Caprara, 54 metu, likos bai 
šiai sukapota kirvuku per ko
ki tai žmogų kuri nepažinojo 
tarno laiko bet sako kad tai 
.vyras Mrs. Teresos de Luca,

PRIE ALTO- 
AIKE MUSZIO.

ei ja., — Bažny- 
Srijan, isz prie- 
upratimu ten? 
dvieju kaimu, 
iszis. Kaimuo- 
irtinai .sužeis- 
yto prie alto- 
ires mirė prie 
daktaras ap-

; buvo pri
mina Idas, 

i ant ap- 
įku. Vis- 

Ibažny- 
m atsiti-

VIENUOLE—BANDITAS.
Varszava, Lenk.,— Iii kaimu 

Studzieniszkus, pribuvo nak
ties laike, vienuole pas gaspa- 
doriu Stanislova Daminika, 
melsdama jo kad priimtu ju 
ant nakvynes. Gaspadorius da
vė jai nakvyne ir pavalgydina. 
Vienuole apreisžke savo tiks
lą melsdama kad galėtu lai
kyti pamokslą del vietiniu 
merginu, ir ta vakare pusėtinai 
susirinko merginu išz viso 
kaimo iszgirsti vienuoles pa
mokslo. ;

§ Gali pažinti žmoį 
liause, katras kelia uos 
cziausia.

tarp žmonių nuomone
kuri likos aresztavota. Motore novos laikuose buvoj.d ILd; 
melde raganos kad ji pabars- ant svieto ne kaip szia

■to yra 
:ad se- 
geriau 

ien.

Isz netycziu pro ta kalnia 
važiavo kokis tai automofliilis- 
tas, kuriam sulūžo dalis iria- 
szinos ir ineja-s iu grineze giis- 
padoriaus, prisiklauisliie'jo ]ki- 
mokslo tosios vienuoles ir su
prato, kad tai ne mptere, tiktai 
vyras. Apie savo nužiurejima 
pranesže ' gas padori ui, ■ kuris 
teipgi dasiprato. kad tai vyrąs. 
Pasiszaukes kelis vyrus iri ]>a- 
gialba, gaspadorius ' suViszo 
vienuole ir isztikiuju persitik
rino, kad tai yra vyras. Jo 
krepszije surado du revolve
rius, kulku ir plesziku inila- 
gius. Apie pusiaunaktije atva
žiavo su automdbiliu keturi 
draugai bandito ant kuriu lau
ke visas kaimas ir prasidėjo 
szaudymai. Du banditai likos 
užmuszti o du pabėgo. Priszau- 
ta palicija stengėsi dažinoti 
pravardes užmusžtuju ir 
kur jie atvažiavo.
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Kas Girdėt
Pirma savaite Gavėnios.

' veiki 
ves

Kai 
kimu; 
syke : 
tokiu J

siu kad praszalint nuo sa- radosi siuntinis, gilei pašildo- KLAUSIMAI 
nipesczius pagal ju būda, mojas, padekavojo kad Arne
’s seka paskui tuos atsit i- rikas taip gausiai suszelpe 
is tasai žino kad tai tėi-1 Lenkija per pasistengimą Her- 
Isz gyvenimo žmonių. Del berto Hooverio ir ant galo po- 

Įžmoniu gavėnios Seredos' nas Hooveris nusiszypsojas
Gavenine Sereda ar Petny-(įr Įpe(p^7ez^os ^’ra d*dcdes me-(tare in Paderewski: 
ia. Vakaras. Žmonelei aplei- favonj|s’ dai'b°, pakulos iri “Mano mielas P 
neia bažnvczias kuriose at- __ — bet ir dienomis už- matau kad tu mane

ežia. Vakaras. Žmonelei aplei- 
dineja bažnyczias kuriose at- 
sibuvineja tam tinkamos pa- ]įej;rn( 
maldos.

Sziadien yra sunkus gyveni- dienos 
mas paprasto Amerikoniszko 
darbininko. Dirba prakaite 
ant szmotelio duonos arka ap- 
laiko paszialpa nuo valdžios Daugiau j 
laike depresijos, visoki kas-jnetu adgal 
dieniniai ergelei ji slogina, vi-. tai, isz Štai 
sokias bedas pergyvena bet Lelande, Al; 
laike Gavėnios turi sau atsi- užtektinai p| 
minti kad kas tokis už ji dau-Įuio lavinimo’ 
giau kente, daugiau pergyve- rūpinosi kai^ 
no nesmagumu ir daugiau nu
kentėjo.

Eina tasai vargszas darbi- nesztu pelną ir 7 
ninkas ar darbininke in bažny- baigimą mokslo, 
ežia ir tenais prisižiurineja j Vienam isz ju 
stacijoms kanezios Vieszpa-! užmanymas in galv® 
ties, klausia ir meldžiasi o tan- į jis laikraszcziuose buw 
kiai nuo susigraudinimo nu-, pijanistas Paderewskil 
krinta jam aszaros isz akiu, į koncertus Amerikoj ir 
tikėdamas kad Iszganytojas,: mane parengti koncer! 
žiūrėdamas isz tuju paveikslu)Paderewskis grajytu o i 
pasiims ant saves ju rūpės-! laikyto pelno isz tojo 
ežius, kentėjimus ir paleng- to apmokėti kašztus saj 
vins jiems ju vargus.

Sunkus žmogaus gyvenimas 
ant szios aszaru pakalnes ir. pis sutiko atvažiuoti 
vargo, sunkiau už paezia mir- koncertą už 1,600 dole: 
ti. Bet kas tame kaltas?

Laike kada mes keneziame, 
rugojame ir verkiame, su vil- 
czia pakeliame akis in dangų, 
rodos ateis pagialba kuri 
mums atnesz palengvinimą.

Tankiai ir didžiausi netikė
liai negali atsispirt tai pagun
dai kad laike visokiu prispau
dimu nepamislintu apie viso- 
galingiausia gamta kuri valdo 
visa musu svietą — Augsz- 
cziausias Sutvėrėjas.

Žmones tikintieji, kurie turi 
savo gyvenime užtektinai vi
sokio vargo, traukia in bažny
czias laike Gavėnios kad save 
daugiau maryt, kad tenais, 
malszei palengvint sau, kovo
ti su prispauda szirdies kuri ji dave puiku koncertą 
spaudžia ir neduoda jam ra-' 
mybes.

Tas atsinaujina diena po die
nai, sanvaite po sanvaitei, me-, 
nesis po menesiui ir metas po 
metui. Žmones kenezia, mel
džiasi ir metavoja.

Nekuriems tas nubodo, ne-> 
kurie nemato tame jokio ženk
linimo, o kiti — kuriu randa
si daugybe — kaip senovisz- 
kai, pildo tuos paežius papro- 
czius — gal daugiau del akiu 
kaip isz tikros szirdies tikeji- 
miszkos jausiąs. Tuju paskuti
niu randasi sziadien mažai.

Bet prie ko ir kur einame?
Sztai per prievarta motinos 

ar tėvo, dukrele ir sūnelis, — 
tai yra, jeigu tėvai turi da 
sziek tiek intekmes ant savo 
vaiku — eina in bažnyczias. 
Seni eina isz szirdingos tikeji- 
miszkos jauslos; jauni del to, 
kad jiems tėvai liepia, po prie
varta.

O gal tokiems vaikams at- 
nesžtu didesne nauda jeigu 
lankytųsi in vakarines moks- 
laines no kaip lankytis ant sta
cijų ir Graudu Veiksmu bet 
jie to nesupranta arba nenori' 
suprasti.

Ir kokia isz to pasekme?
Senesnieji po užbaigtu pas

kutiniu pamaldų pareina namo 
labai nusiminė ir nuliude to
dėl del ptalinksminimo gailin
gos duszeles, užlieja “kirmė
lių” spiritu naminio darbo ar
ba munszaine, —jaunieji susi
tinka su savo draugėms ir ei
gą su jow ąn t szokifl. arba pą-

maldos!

ne ir

jimas i

savo smegenų munszai- 
l jneapsvarsty'mo tosios 
roridereneziai kaip tike- 
Lokina.

pradėta moks® 
lokio neveikti i

kaip trisdeszimts 
, du jauni studen- 
hford Universiteto, 
Amerikoj, neturėjo 
■ini'gu ant tolimes-I 
led moksle ir labai* 
1®p ežia užbaigti 

a. Šumane ka 
^kad jiems at- 

žtvirtint už-

pi

slo užbaigti universitetu 
Parasze pas Padere

kinai pasamdo sale, pa® 
kietus ir dirbo diena ® 

.kad surengti taji kone’ 
! butu pasekmingas.

& V"

11° vel nutraukė pas savo dil 
į smuklen, nei nakti ne]| 

IR ATSAKYMAI cddavo namou nes nuomos i
-------  kas 'buvo pasibaigęs o pilį 

isz naujo užsimokėti Peras! 
turėjo. j

Onyte viena pasilikus I 
verke savo mamytes- ŽB 
kad jos jau nėra. Mate !<:■ 

- ! numirus gulėjo karste ifl 
tei- vėliau užkasė ja giliai in

NATURALIZAVIMAS AME- 
jas! RIKOS PILIETES VYRO.

Klausimas: Mano žmona ta-
Mano mielas Paderewski, po piliete 1932m. Mes apsive- 

matau kad tu manes nepažys- dome 1928 m. Ar teisybe kad Į3aiju fabrike. Dar 
ti.” Po tuju žodžiu primine tokiuose atsitikimuose Ameri- 
jam apie tuos du vyrukus del'kos pilietes vyras gali praszyti

“Antru Popieru” be pirmu ?
Atsakymas: Ta privilegija 

teikiama Amerikos pilietes vy
rui jeigu apsivedimas invyko 

I po Gegužes 24 d., 1934 m., arba 
kada žmona tapo Amerikos pi
liete po ta diena. Tamstos at- 

i sitikime turėsi sekti paprasta 
natūralizacijos kelia, tai yra 
visu pirmiausia turėsi iszsiimt 
“Pirmas Popieras.”

, kuriu paszialpos davė jis kon- 
‘ verta ir kad vienas isz tuju vy
ruku yra jisai, sakydamas kad 
nors tokiu badu atsimoka už 
padaryta jiems geradejyste.

| Puikus pavyzdys ar ne. Hoo- 
veris neužmirszo Paderewskio 

■geradejyste ir atsimokėjo jam; 
t gausiai už padaryta patarila- 
■ vima daugeli metu adgal kada 
. tasai buvo dar tik vargingu 
studentu. —F.

nole geras 
Li. Skaitė, 
®1< garsus 

į; duoda 
jis su

ka kad 
Luo ap- 
koneer- 
’o mok
ia.
ski ku- 

įr duoti 
riu. Vai
zdavę t i 
Lr nakti 
®rta ir

JfflACE J

Paderewskis atvaži

nelaimes, kada po ]<| 
perskaitė savo pelną, I 
rino kad jiems buvo! 
400 doleriu. Nuėjo albil 
Paderewski su 1,200 1 
melsdami palaukti li’kul 

Paderewskis visai nei 
ne, pradėjo ju klausine 
galo iszgavo visa ist|

' del ko parengė taji 
Paderewskis akyvai 
ju apsakymo, supi 
jam bankini czekil 
szirdingai mokyfj® 
mingai užbaigti 
versitete su tai 
kinai nesuradę 
dekavones uį 
dingą darba 

Daug meti 
Svietine Kai 
pasiliko di<J 
Lenkijos. T 
das Centn 
ir 'gyventoji 
da kaipi 
jos.

Pirm 
Įėjo r 
Amerilj 
tautiecj 
in Ami 
lika lai 
in Lėni

PadJ 
organ® 
pos r» 
in tr» 
žiu 1M 
kam ® 
tisžkn 
pos. V

k. Skaito ir Kitus Laikra 
szczius, Bet “Saule” 

Jam Geriausia 
Patinka!

AMERIKOS PILIETES VY
RO IMMIGRACIJOS STOVIS

K.—Naturalizuota Amerikos 
piliete ketina vykti Europon. 
Jos sužiedotinis tonais gyvena. 
Jeigu ten apsivestu, ar ji gali 
ji parsivežti kaip “Nekvotini 
Immigrant a ? ’ ’

A.—Amerikos pilietes vyras 
gali reikalauti nekvotinįo sto
vio, tik jeigu apsivedimas in- 
vyko priesz Liepos 1 d., 1932 
m. Jeigu vėliaus invyko tai 
tokis vyras turi tik pirma pir
menybe kvotoje szalies kur jis 
gimė. Apart to-, turėsi parody
ti kad gerai finansiszkai stovi 
ir kad busimas vyras niekad 
netaps visuomeniszka sunken
ybe.

Tavo ir 
’bet, ant 
pneertui 
Ipersiti'k- 
• trumpa 
įidu pas 
I doleriu 
Įsiu.
Iiusimi- 
Ft ir ant 
[orija ir 
oncerta.

Fiszklause i 
j-sze duota 

ir vėlino
5s, ir pasek- 
moksla uni- 

pinigais. Vai- 
K žodžiu del pa-
F taip mielaszir- 
Paderewskio.

H praslinko. Atėjo 
■re ir Paderewskis 
tižiuoju ministeriu 
lame laike kilo ba- 
Lliszkoje Europoje 
fai kente dideli ba- 

ir gyventojai Lenki-

® negu Paderewskis ga 
Kleisti paszialpos nuo 
Kos kad suszelptu jo 
Bzius, tai jau žinia dacjo 
Kerika kuri siuntė kclio- 
■ vu prikrautais su mais- 
■kija.
■erewskis iszgirdes kad 
iizatorius tosios paszial- 
Lndasi Paryžiuje, sėdo jis 
pki ir nuvažiavo in Pary- 
><ad įgalėtu Amerikonisz- 
jsiuntiniu padekavoti ypa- 
® už prisiuntima paszial-

is in kambarį kuriame

Viename mieste gyveno ne- 1 
didele darbininku szeimyna. j’ 
Szeimynos tėvas, vardu Pet-( 
ras, buvo stalius ir dirbdavo 

visai tvir- J 
tas vyras 35 metu amžiaus. Isz : 
jaunu dienu buvo doras, Ui- - -
singas ir visu mylimas. Atsi- Nežinojo ka veikti, kur 
kraustės miestan, susidrauga- j Praslinko keletas die 
ves su fabriko darbininkais—'Namo savininkas negarr 
girtuokliais, iszmoko girtuo'k- Petro nuomos, namai 
liauti ir tada visa savo uždar-ldo Z) do szeimynai. Ka j 
bi praleisdavo smuklėje. j0 J? L.'! Jinai atsiminė M 
žmona - Morta, dora ir die-! Wte^į° 
vota motere, bent kiek jaunes
ne už savo vyra, gerai mokėjo; 
siuvimo amato. Isz savo už
darbio jnaitino mažutei vien
turte dukrele ir girtuokli vy

Gerbemieji: — Prisiuncziu) 
tamistoms užmokesti už laik-! 
raszti “Saule” ant viso meto' 
kuri yra mano mylimiause; 
drauge, kuri mane visame su-į 
ramina ir linksmina depresijos' 
laikuose kaip motina savo ver-: 
kenti kūdiki, taip panasziai! 
“Saule” ramina savo skaityk 
tojus visokiais skaitymais, 
apysakoms ir žinutėmis kad 
butu lengviau varga nukensti. I 
Be abejo, kaip pradedu skai
tyt “Saule” tai užmirsztu apie 
savo valgus. Skaitau ir kitus 
laikraszczius bet man “Saule” jas 1919m., ir is,žibėjau už na- 
geriausia patinka nes neplati- turaližuoto pilie’Czio 1921 m., 
na tarp žmonių jokios neapy- taip ir asz ingijau pilietystc. 
kautos kaip tai kiti laikrasz-' Pereitais metais mano vyras 
ežiai yra papratę daryti. Viso prasze ir gavo nuo manes per- 
gero jums linkiu, jusu senas j ši skyrimą. Ar tas persiskyri- 
skaitytojas, Edvardas Vilkai-į mas atima man įiilietyste? Jei 
lis, isz Olyphant, Pa.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu 
senam skaitytojui už gerus ve- 
linimus ir už prisiunsta prenu
merata. Linksma mums girdė
ti kad jums “Saule” geriausia 
patinka. Musu užduotis yra 
žmoniems duoti ta, ko reika
lauja ir supranta.

Be to, duodame tamistai pa
tarimą kad pasikalbėtum su; siskyria su vyru, 
kokiu advokatu apie ta reika-) tikime vis esi Amerikos pilie- 
la o jis jums duos geriausia 
patarima ka daryti.

PERSISKYRIMAS NELIE-
CZIA PILIETYSTE.

K.—Atvykau in Suv. Valsti-

atima tai kaip galiu vėl tapti 
Amerikos piliete?Asz noriu va
žiuoti in Eyropa ir noriu ke
liauti su Amerikos pasportu, 
ar tas galima?

A.—Moteris kuri gavo pilie- 
tyste per isztekejima už Ame
rikos pilieezio priesz Rugsėjo 
22 d., 1922m., nepameta jos 
Amerikos pilietystc jeigu per- 

Tavo ats’i-

te ir gali praszyti Amerikos 
pasporto keliauti užsienyje.

■

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

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

/

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

25C VISOS TRYS 25c
KNYGUTES

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

PASKIRTO LAIKO RAKAS 
ISZDEPORTAVIMO 
ATSITIKIMUOSE.

K.—Suprantu, kad ateivis 
invažiaves in szita szali nelc- 
galiszkai po Liepos Id., 1924m. 
gal'i bile kada būti iszdeport uo
tas, nepaisiant kaip ilgai jis 
gyvena szitojė szalyje. Kažin 
ar Augszcziauisias Suv. Valsti
jų teismas kada nors svarstė 
szitokios ruszies atsitikima. Ai 
neteisybe kad taip vadinamas 

i “Statute of Limitations” lie-! 
! ežia visus kriminaliszkus atsi
tikimus apart žmogžudystes?

A.—įSuv. Valstijų Aukszcz- 
iaušiias Teismas sprendė iszde- 

'portavimo atsitikimus ir pilnai 
I užlaiko norą Kongreso iszde- 
portuoti Lile kada nelegalisz- 

i kai atvykusius kurie atvyko po 
Liepos 1 d. 1924 m. Kongresas 
dar svarstys užmanymu legali
zuoti buvimą ateiviu kurie gy
vena ežia per deszimts metu, 
jeigu gali darodyti kad szalies 
instatymus užlaiko ir kad bus 
geri pilieeziai. Bet niekas ne
gali pasakyti ar szitas užman
ymas taps instatymu ir kada.

j atsake ji, —. 'bet juk parodysi 
man ta Geraji Jezu Kurs tams
ta man atsiuntė?

— Visa pamatysi, dukrele!|u
l---- tarė motere.

i į Paėmus Onyte už rankos mi
lai ' sivede ja prieglaudos link.

r
i1 

[a d 
be.

liko Kūdikėlio Jėzaus] 
Bet kur dabar eiti, j 
kreiptis — nežinojo. į 

Prisiglaudus prie d 
mėlio sienos gailiai veri

Inas
11 ei-.
Įda- 
Ima-

pa- 
pbai. 
le ko!

ra kuris begirtuokliaudamas kd nes neamojo kame 1 
nesyk! nustodavo darbo. jn. | Globojas—Kūdikėlis jj 
dvieju vienturte 7 metu duktė.™!" ikad,

" I L.l. fV K,-,-., Ir, 4,-. Įnik,,) toli. O kur kitu laiku rast' 
Idikeli Jezu — ji negalėjo]

• -į Iproteti. M
tai“ visas mocziuteš1 Jau nusileido skaisti 

ir tamsa apsupo 
į Onyte dar nežino 
į jo. IsZtisa nakti 
baimes ir szalczio 
dama nuo namo šieno®

Iszauszo ir saulute^® 
kejo; Onyte-gi testov® 
vietoje... fl

Nors žmones mate® 
sias nuo aszaru On® 
bet dailus ir szvarus® 
liai ir ramus užsilai'^H 
parode apverktino j® 
mo. Todėl niekas ii 
kreipė atydos.

Jau ir pietų lai 
Onyte-gi ežia pat t® 
vakar dienos ji n® 
gins ir per,yisa naJ® 
jus. Ji vis galvoja ■ 
te 'blogam globėju® 
vede. Ir tvirtai tiki® 
žinotu kur yra Ki® 
žus, nuėjus mielai 1® 
imta. Atėjo Onytei® 
no isz praeinaneziu® 
t i apie savo Glol® 
laukti nereikejo. Nc^^l 
sirode vidutinio an® 
tore ir greitai artin® 
link. Jau buvo be® 
tik pamaeziusi 1 
klausanczias mergyt® 
stojo ir užklausė:

— Ko tu verki, dul®
— Ar tamsta ne® 

yra Kūdikėlis Jėzus® 
klausė Onyte.

— Gal “Vaikelis J t® 
vel užklausė motere.

— Taip, taip, Vaikelis i 
— gyvai suszuko Onyte^j

— Žinau kur jis yra,® 
“Vaikelio Jėzaus p® 
dos” vedeja, — atsal® 
re — 'bet kam tau tas^® 
o n c?oa , ^1

Onyte eme pasakoti fl 
ve ir savo mamyte. P;® 
kad mamyte mirė ir ja® 
Kūdikėliui Jėzui Kuri® 
sias surasti jai nauja n®

Prieglaudos vedeja srl 
kad Onyte yra vargingi 
naszlaite ir tuojau suman 
imti ja savo prieglaudon. 1

— Tai asz esu toji ns 
mamyte, kuria tai Vaikeli! 
žus atsiuntė, — tarė motei 
pasilenkus prie Onytės J 
cziavo ja.

Onyte tvirtai apkabint® 
tores kakla, apsipylė dži® 
mo aszarelemis ir ja but® 
dama kalbėjo: “Mamytei 
roji mamyte!” I

— Eiva, dukrele! Asz 1 
nuvesiu in “Vaikelio Jez 
Prieglauda,” — tarė moteij 
užklausė Onytės vardo. I

Mano vardas Onytei

Onyte buvo szvelni, lipszni ir 
graži. Turėjo gražias kaip dan
gus akis ir gera, jautria szirdi. 
Ji 
džiaugsmas ir paguoda, josi 
liūdnose gyvenimo valandose. 
Labai mylėjo savo gimdytojus, 
visuomet ju klausė ir saugojo- 
si to, kas jiems padarytu ne
malonumą. Mokėjo gražiai 
skaityt ir sziek tiek raszyt. 
Kas ryta ir vakara kalbėdavo 
kartu su mamyte poterėlius. 
Ypatingai mėgo Onyte szv. 
Kalėdų laika, kuomet galėjo 
pasupti lopszelyj gulinti Kūdi
kėli Jezu ir užgiedoti: “Svei
kas Jėzau mažiausis... ” Daž
nai klausdavo savo mamytes: 
“Kuomet giedosime Sveikas 
Jėzau mažiausis? Kuomet sup
sime lopszelyj gulinti Kūdikė
li?..”

Nuosavo namo jie neturėjo 
todėl sau butą turėdavo nusi- 
nuomuoti. Ten Morta su Ony
te praleisdavo dienu dienas. 
Morta siuvo ir rūpinosi namu 
ruosza. Onyte siuvo sau lėlės il
su jomis žaidė ir linksmai kaip 
pauksztelis su savo mamyte 
cziulbejo. Petras per diena na
mie nebūdavo. Tik vakare su- 
gryždavo girtas; būdavo labai 
nedoras: keikdavo, pykdavo ir 
nesyki muszdavo Morta ir 
Onyte.

Skaudu jiemdviem buvo ne
kaltai kensti girto Petro bari- 
mus’ir smūgius. Morta isz pri
gimties nebuvo stiprios svei
katos o nuolatinis invairiu ne
malonumu kentimas visai ja 
pribaigė. Syki sunkiai susirgo. 
Suprasdama, kad jau mirtis 
artinasi pasiszauke Onyte ir 
tarė:

— Palieku tave, mano duk
rele, viena sziame pasauly. Asz 
cinu in rojų kur ir tu vėliau 
ateisi. Tėvelis tavimi nesirūpi
na, giminiu neturime... Pave
du tave Gerojo Jėzaus globai. 
Jis tavim pasirūpins ir padės 
tau surasti nauja mamyte. Bet 
ir tu Jo neužmirszk! Melskis 
prie Jo kaip mokėdama; buk 
dora. O kada ateis szv. Kale- 
dos nueik pagarbinti užgimusi 
Kūdikėli Jezu.”

Isz tos kalbos Onyte suprato 
kad mamyte žada iszeiti bet 
kur, — to negalėjo dasiproteti. 
Suprato kad ja paliks viena, 
kad liepia eiti prie Gerojo Jė
zaus bet kaip tas invyks, ne
galėjo insivaizdinti. Klausti 
nedryso nes mate per mamy
tes veidą riedant stambias 
aszaras. Neilgai tepasirgus 
Morta persiskyrė su sziuo pa
sauliu ...

Petras pardavės jos siuva
mąja maszina ir rubus nupirko 
karsta ir atliko laidotuves. Po I
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* * *
Vaikelio Jėzaus prieglaudo

je jau 'buvo virsz penkių de- 
j szimeziu mergaieziu—naszlai- 
cziu. Jos buvo gražiai auklėja- 

: mos, lavinamos, mokinamos, 
į Rūpestinga ir dora prieglau- 
i dos vedeja pilnai atstojo nasz- 
laitems tęva ir motina. Onyte 
tuojau pradėjo lankyti ten pat 
esanezia mokykla. Mokslas se- 

i kesi nes vos ketvertą menesiu 
i jai pasimokinus kunigas kape- 
Į lionas pažadėjo leisti dar 
priesz Szv. Kalėdas priimti 
S.zventa Komunija. Onytės 
džiaugsmui nebuvo galo. Bet 

; ji prasze kapeliona 'kad leistu 
jai pirmąją Szv. Komunija pri
imti Kalėdų szventese. Kape-

i lionas mielai sutiko. Onyte vi- 
I somis iszgalemis rengėsi prie 
tos didžiausios laimes dienos.

j Prieglaudos globėjai, kuria vi- 
i suomet gerąją mamyte vadino, 
kalbėjo:

— Geroji mamyte! Asz no
rėjau tiktai pamatyti Kūdikė
li Jezu o kapelionas leido man, 
Jo užgimimo dienoje Ji in sa
vo szirdi priimti.

Dvi savaites bematant pra- 
! bego. Sztai jau Kuczios. Lai
kas la'bai gražus ir neszaltas 
— tartum nežiema butu...

Prieglaudos vedeja prirengė 
visas savo auklėtinės prie isz- 
pažinties ir vakarop nuvedė 
bažnyczion. Ju tarpe buvo ir 
Onyte...

į Kalėdų ryta Onyte, apreng- 
k.L ^TtKn»o,- '’žUliTUrtiKv
‘ vainiku ant galvos ir žvake 
i rankoje, lydima viso pulko sa- 
įvo draugiu iszkilmingai eina 
ibažnyczion. Ji atrodė panaszi 
I karalaitei, su palydovėmis ei- 
naneziai pasitikti savo sužie- 
dotinio...

Ir daugiau negu sužiedotini 
ji sutiko!..

“Berneliu” Misziose ji pir
ma syki .priėmė Gyvaji Dieva 
in savo skaisczia-angeliszka 
siela. Niekas nesupras koki be
galini džiaugsma jaute Onyte 
savo szirdeleje kuomet in ja 
inženge gimęs Kūdikėlis Jė
zus, kuri Onyte taip labai my-

■ Įėjo... Su savo tikrąją mamy
te tegalėdavo Ji tiktai lopsze- 
ly pasupti...

* * *
Nors Onytės mamyte numi

rė ir nore tėvelis ja visai už- 
mirszo bet Onyte laiminga... 
begalo laiminga!.. Jos szirde- 
lej apsigyveno tikrasis Globė
jas, jos Gerasis Jėzus, Kurs jai 
atsiuntė nauja mamyte. Jis li
ko jos sielos penu szioje asza- 

1 ru pakalnėj o amžiname gyve
nime bus mylimiausiu sužiedo- 
tiniu!..

PAJESZKOJIMAS.
p-'ato 
įjtsia 
feri-

r 
Lieji

ir

Ina

Asz, Juozas Karkžas, pajesz- 
kau sekaneziu giminiu: Mares, 
Onos ir Agnieszkos, Kazimiero 
ir Juozo Jundzeliu, taipgi Juo
zo, Jurgio ir Kazimiero Du- 
daieziu, visi isz Suvalkų gu
bernijos, Panemunes parapi
jos. Jie atvažiavo in Amerika 
apie 20 metu atgal. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso: (t.17

Jos. Karkžas,
lik
Lnt
L inj 5 Fulton St., Phoebus, W. Va.
įczi —-■ . -■.—T.

Oi 
ir

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu ,
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City I
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Hazletone kokis tai staigutis, 
Turbūt niekam netikins

s®

T 
Poli- 
tart 
stoji

— Ar tėvas ežia neateis?
—- Gal ne, — atsake. — Bet

SAULe Mahanoy City, Pa,

linkės T.ai buvo pats bezdu žy-l 
dėjimo laikas. Vejas draike ta j

(Smarkus vejas pute ir ne- 
sziojo sziukszles. Susisuks ver
petai dulkiu, popiergaliu ir 
kyla net iki stogu virszaus.

Asz su Tadu iszejome in 
gatve. Mums reikėjo nueit in 
tam tikra vieta kurioje buvo 
dirbama degtine. Per duris te
ėjus, mus patiko kvapas ir mes 
supratome kad nepaklydo'me. 
Po apaezia varinio puodo dege 
Ugnis o nuo virszaus tęsęsi vi
saip iszraitytos dūdos ir isz ju 
laszejo skaistus skystimas.

Namie nei gyvos dvasios.
— Tai laime! — kuždėjo Ta

das. — Galime gert kiek nori
me.

— Isztikro, — asz pridėjau. 
—- Lyg tai mes czedysim.

— Na, na! — pasigirdo plo
nas balsas: — Susilaikyki!!

Pasirodė jauna ir labai gra
ži mergina. Ji truputi buvo lyg 
nusigandus.
— Tamista tik viena ? — pra

tarė Tadas. — Gal galėsime 
gaut pirkt.tos sulos?

— Ne! — ji papurtė galva.— 
Mes neparduodam.

— Nebijokite! — pasakiau 
asz. — Mes ne 'blaivininkai; 
mes nieko blogo.

— Suprantu, — ji prasijuo
kė. — Galėsit gaut.

Ji atnesze baltos, kai krisz- 
tolas, buteli. Sujeszkojo tau
res ir tarė:

— Pirma turit pamėgint.
Mudu pažiūrėjome viens 

kita. Gi ji pripylė ir sako:
— Na, imkite!
— O tamista? — tarė Tadas. 

—- Mes vieni neiszdrystame.
— O! — ji atsiminė. — Asz 

save ir pamirszusi buvau.
Pakėlėme taures, priuesze- 

me prie lupu, dulkt! ir nėra.
— O ka? — ji pratarė. — 

Geros padaryti dar mes nęisz- 
mokome.

— Czia gera, — asz pasa
kiau. — Tokios kelis isztrau- 
kus gali būti linksma.

Ji pripylė dar po viena ir 
mes greit iszmaukeme. Ji ma
tomai davė smarkios kokios 
turėjo.

— Jau man paausiai kaista 
■— tarė Tadas.

— Czią tamista szposa isz- 
kirtai! — pasakiau asz. — Mes 
negalėsim paeit.

— Nuo tiek! — ji juokėsi:— 
Asz, ot, iszgeriu daugiau ir tai 
nieko.

Ji pripylė dar po viena ir ta
re:

— Na, imkite. Žiūrėsime kas 
bus.

Ji besijuokdama atverto Ta
do skverną ir pažiurėjo.

— Norite pinigus atimt? — 
tarė Tadas.

— Ne, — atsake: — Bijau 
kad kartais neturėtume! žvaig
ždes prisisege.

— O! — suszukau asz. — 
Tamsta manai kad mes szni- 
pai!

— Baugu! — ji atsake. — 
Visiko gali pasitaikyt.

— Gerai, — asz pasakiau. — 
Asz turiu žvaigžde.

Su tokia puikia szypsa aky
se ji priėjo prie manes, atvertė 
mano skverną ir pažiurėjo ar 
tiesa sakau.

— Sustok! — paėmiau jai už 
rankos. — Pasakyk kodėl to
kia graži būdama, tamista par
duodi ta sulti.

— Acziu už komplimentą, — 
atsake ji. — Mat, jei kartais 
pasitaikytu valdžios agentas 
ir norėtu aresztuoti, megin- 
0ziau atsipraszjdi.

m

Me
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retkareziais inbloszke ir pas vo tai bus bloga, 
mus per Įauga.

— Ar važiuosime in ta pa
ežiu vieta kur pernai buvome ?

— O ne! — atsake ji. — Va
žiuokime pas mus in namus.

— O! — asz papureziau gai
va. — Ka pasakys jusu tete,
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ingtonas tapo civiliszku vedė
ju. Vėl jis turėjo neszti sun
kiausius nasztus, isztikro per 
sunkius vienam vyrui. Visa 
szalis pilnai disorganizuota.

j Kongresais buvo labai silpnas 
;|ir patetiszkas. Žmones szioje 

szalyje ir kitur juom nepasiti
kėjo. Jis negalėjo priversti 
valstijas iszpildyti ju taikos 
sutartis su Anglija ir užsimo- 

|keti savo paskolas svetimoms 
szalims. Visas pasaulis tik lau
ke naujai gimusios respublikos 
gala. Ji negalėjo egzistuoti.

Kaipo pirmas Suv. Valstijų 
prezidentas Washingonas bu
vo toks atsargus ir vieno tiks- 

• lo 'žmogus 'kokis buvo milita-

Jurgis Washington 
Pirmas Amerikoj 

Prezidentas— Supras, — kuždėjau asz.
— Juk musu kepures ten apa- 
ezioje.

— Vaja! — nusigando tar
naite. — Asz eisiu jas paslėpt. 
Tik jus nesibaladokit.

Mudu isz iszgasczio iszsipa- 
giriojomė. Tadas man kužda 
in ausi:

— Keno ta lova? Jei mergų 
ar tarnaites tai nieko bet jei 
ta kvaile per apsirikimą, iszsi- 
gandusi, invede in tėvu kam-' 

apielinkes nesinorėjo ir bari, tai mes žuvę.
Apaczioje girdėt

isiptekome degtines ir isz 
Į. Eit namon ir gert — 
ogu. Nueit in smukle ir puiku kvapa po apielinke o jei jis supras kad czia kas bu-, 
■savo, vėl sarmata. Nu- 
rleme eit in giria ir pasi- 
[Jei nepajiegsime krepe- 
piamon, ten pat galime ir 
[t.
Fiuoja automdbilis.
ps iszsieme isz kiszeniaus 
tini doleri ir plevėsuoja,
Leliava. Automobilis su-Į mama ?
I j — Nebijokit! — atsake. —
fa! — asz pratariau. —|Jie iszvažiave in Florida ant 

vakaciju.
— Oho!
Važiuojant per tokias pui

kias Lj.LT—__ '
manyt kad mes ant žemes esą- j Temsta, 
me. Rodote Venaus, Marso, ar balsiai szneka. Asz iszkiszau 
Jupiterio keliais važinėjamės.' galva isz po paloves ir 'žval- 
Namu gražumas; prieszakiai gausi. Ant staluko pypke o ant 
lyg altoriai. Ant galo musu Ii-j gembes kabo vyriszkas nakti- 
mozinas pro geležinius vartus 
insuko in kiemą.

— Na, Tadai! Dar tokioje 
vietoje nebuvome.

— Prisigėrė vistiek langus 
iszdaužysime.

— Sustok!
Per duris inejus, matosi pui

kus piesziniai.
— Ve! — kuždėjau. — Tai 

paveikslas.
— Et! atkirto Tadas. — To

ki matant nei busi girtas, nei 
pavalgęs.

Musu mergos—žibokles ine- 
ja in priemene tuojau pasidėjo 
skrybėlaitės' ir virszutinius 
szvarkus. Plaukai apkirpti kai 
ramules. Mums pasidaro ne
jauku. Mes nemokame apsieit 
tokioje vietoje. Bet isz ju akiu 
matyt kad musu pasielgimo in- 
vairybe mergoms patinka.

Suvede mus in toki gražu 
kambari, padėjo cigaru deže, 
liepė sėstis rūkyt ir paezios 
iszejo.

— Kas czia bus — murmte
lėjo Tadas.

— Patekom, pasakiau. — 
Kas bus kas ne, o in kaili tai 
vis gausime.

Užsidegėme po cigaru, susė
dome, atsiloszeme, rūkome ir 
pueziame in lubas.

— Puiku! — kuždėjau. — 
Nors syki ir mes aristokratais 
likome.

Tarnaite prasivėrė duris ir 
paprasze kad eitume. Nugi 
ežia pataisyta valgyt. Susėdo
me. Degtinei taures 
bent-gi atsakanezibs. 
kai isztrauks mergos 
tai jau joms nieko 
Taip ir buvo. Kaip lik iszmau- 
kem po antra, tuojau Tadas 
pamėtė szakute ir mesa ima 
isz leksztes su ranka. Mergos 
susijuokė ir jos in rankas pa
siėmė mesa. Pripyliau po tre
czia taure ir visi iszmaukeme. 
Man ant sienos pradėjo rody
tis vaivorykszte. Puiki puota.

— Vaja! — suszuko tarnai
te. — Tėvas! Jie jau parvažia
vo!

— Vaja! — reke Nele. — Jie 
namie!

— Vaja! — spiege Virginc.
— Dabar tai jau bus...

Tarnaite greit bonka nuo 
stalo ir mudu užvede in virszu 
ir liepe lyst po lova.

— Bloga! — kuždėjau. — 
Kas bus jei tas senis mus czia 
užtiks ?

— Tylėkit! — atsiliėpe tar
naite. — Jis gali jus perszaut.

— Tai, Tadai! Dabar tai mu
du tikri aristokratai.

Asz po lova būdamas pasi- 
siekiau ir pasiėmiau nuo kė
dės paduszkaite ir pasidėjau 
po galva o mano vargszas Ta
das guli ant grindų.

— Ar ilgai czia reikes but ?
— Kolei ievai sumigs, — at-

u reik užsikabint?
[i kas? — jis atkirto. — 
lGal pavežys.
K mulkinu! — užrikau.
■nums ju? Tegu jos

lipo, priėjo prie gak
tai sukina ir juokiasi. 
iim sau! — pasakiau. 
1st — tai kirsiu per

nt k! — atszove jis. —
i v■nori mus pavežyt.

įgedo vežimas, — tarė
bk Gal padėtum patai-

[n, — tarė Tadas. — 
rszes nepavažiuoja.

[•iena isz ju man kur 
k 'bet negaliu atsi-

lysti manes? ■— pra- 
Į- Tamista. esi mane

o ji szypsosi. Ir 
n galva jog tai ta 

, asz pernai degti-

asz suszukau. — 
ai ir vėl mes.
iau kepure ir mes 
Ine. Ji pakvietė 
| savo limuziną. Ji 
Ine cigareta, irisi-
Itis ir kita duoda 
Ir ta antroji mer- 
lulipo in limuziną 
I rūkome. Begalo 
likimas. Puf, put, 
■apie ausis raitosi. 
I.e.
lit kaip mudu per- 
Įernai girioje? — 
asz. — Asz pasibu- 
usi. Tavęs nėra.

g ii 
siv 
aut 
nu] 
nai

Miegodama iszsipa- 
I tarė ji. — Visa su- 
fcigandau. Žiuriu — 
i teber. Žinojau kad 
Ii atsiimsiu. Pajudi

per t

iirn®| L. Bet buvai labai 
Įdikau.

— V 
Asz no 
gyvenu 
turėti^

Szne 
szuli k

— K 
klausė, 
jeigu c

— A 
Mes vi 
paraga 
drauge

— V 
papasaj 
puiku j 
yra ma

Dabi 
savo si

?l 
d eg till

0 iszl

Nele!| 
gurki 
daugi 
je-

buvo, ar ne ? 
jIĮK — ji suszuko. — 
<ecziau dar syki savo 
Le toki puiku bankieta

n®te vis ji žvelge in ri- 
£®asz turėjau.
®izia? — ant galo pa- 
^^1 kokia laime butu 
■ butu degtine!
^Bejai! — asakiau. — 

ncpersiskirsiine ne
V A mėgsta ir tavo 

la! — ji szauke. — Asz 
Bsiu kaip neapsakomai 
Bsigerus, ir ji gers. Ji 
Įio sesuo.
Ir ji papurtė už peties 
keri ir praszneko:
Lie, o Nele! Tu nori 
I?
■žinau, — atsake ji. — 
|ir mes gausime?
■ta yra, — tarė ji. — 0, 
Bei tu iszgertum pora 
liu tu nežinotum ar esi 
■ar dar-geresneje vieto-

— _\S 
riaii®

plės®

Ir-gi! — atsiliepe Nele. 
' labai noriu but kur ge- 
igu danguje yra.
’utomo'bilius pleszka ir, -1 • v • •

padeta 
Manau, 

po pora 
nereiks.

uis szvarkas.
— Czia seniu lova, — pasa

kiau asz. — Bus 'bloga!
— Kodėl tu taip sakai? — 

atsiliėpe Tadas.
— Pypke, — atsakiau. — 

Ant staluko yra pypke. Bet 
gal kartais mergos mėgo rū
kyt?

Brakszt, brakszt, brakszt už
lipa kas. Matyt kelines. Kosti. 
Pradaręs duris pažiurėjo ir isz- 
ėjo sau.

Tylime.
Taip kieta ant tos aslos ir 

taip nusibodo kad nors imk ir 
nusprogk isz nerimasezio. Galu 
gale kas tai inejo. Cvinkt, už
suko rakta duryse ir uždege 
žiburi. Matyt mergų kojos. Nu
sirengė ir sugulė. O gal ne jos. 
Veidu mes nepamateme.

— Tai pasiutėlės! — kuždė
jo Tadas. — Kodėl jos dabar 
taip padarė?

— imsiu už'ikojos.
— Neimk! — sudraudė Ta

das. — Persigas, sukliks ir bus 
bloga.

Atrodė kad jos užmigo. Isz- 
lindome. Jos miega net iszsi- 
žiojusios. Asz paėmiau vienai 
už nosies ir paspaudžiau.

— O, Nele! — murmėjo ji.— 
Duok man miegot.

— Ka czia daryt? — sakau.
— Galėtume jas iszneszt.

Paspaudžiau knypki, užsi
degė elektros ži'buris. Jos vis- 
tiek miega. Nuklojome kad pa
justu vėsuma. Nepabunda. 
Žiūrime in tas taip iszlepintas 
miėganczias mergas. O gražu
mas! Nors imk ir glauskis 
prie szalies...

— Asz griebsiu in glebi...
— tarė Tadas.

— Susilaikyk! — Pertariau.
— Sukliks. Ateis tėvas ir kas 
ta syk?

Asz atsisėdau prie stalelio 
ir paemes popieros užrasziau 
szitaip:

“Kodėl jus taip pasielgei? 
Pašiepei mus po lova ir pa- 
czios alėja užmigot.” Ir padė
jau savo antrasza. Paskui at
sukome duryse rakta, nulipo
me pirsztu galais ir iszejome 
sau. Po keliu dienu gavau 
laiszkeli kuris skambėjo szi
taip: “Mes nemiegojome, tik 
taip nudaveme. Labai gaila 
kad nei buczkio nepalikote 
mums ant lupu... ”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

liugoja kad ji mergina 
prigavo,

Na ir ja už paežiu negavo.
Da ir to negana, 

Mat toji mergina, 
Jaunikiu daugiau turi, 

Bet in juos nežiūri.
Asz daug biznio turėjau, 

Tuojaus in gazieta nedejau, 
O ir mano bosas to nenorėjo, 
Ba už gazieta neužsimokejo, 

Tasai vaikinelis davadnas 
buvo,

Kol gazieta skaitė tarp szpic- 
liu nepakliuvo, 

Dabar, vyrueziai, labai razum- 
nu pastojo, 

Ir nuo tikybos atstojo.
Tai kam jis gazieta skaitys. 
Kad jam geri pamokinimai 

akis badis?
Vaikeli, dabar daug naudosi, 

Merginos tavęs nemylės, 
Ant tavęs visai nežiuręs. 
Daugiau apie' tave padai- 

nuoezia, 
Ir tavo pravarde iszduoezia, 

Tada kaip merginos susitartu, 
Gerai kaili iszpertu, 

Ba esi to vertas,
Kad butum gerai iszpertas.

* * * 
Filadelfijoj isz kur ten mergi

na atsitrenkė, 
Kol 'bus Veselka da kiek lauke, 

Pavedu ja vienai moterei, 
Kad vaktuotu labai.

Motere uždarius stuboj laike, 
Vyrus kurie prie duriu priėjo 

vaike, 
Nežinau kaip ten tolinus buvo, 
Ar gal jau Veselka atsibuvo.

O gal ir gerai padare, 
Kad laja mergina uždare, 
Butu kitas gal atkalbinės, 
In kur kitur nusigabenęs.

* * *
Žinote kad szte'belei tai del 

gyvuliu, 
O ne del doru žmonių, 

In szte'belius nereike valkiotis, 
Ne juose bovytis,

Szenadoriecziai sako kad tai 
negerai.

Dabar da nutylėsiu, 
Kol daugiau dažinosiu, 

O kaili da karta iszgirsiu, 
Gerai ta porele pakoeziuosiu.

* * *
Nantike ėjo‘žmogelis ulyczia, 

Sztai ir kokia bo'belka pasi
suko ežia, 

Su buteliu rankoje mosuoja, 
Žmogeliui po nosia grūmoja, 

Na ir per galva jam 
skimtelejo, 

Net butelis suteszkejo, 
Ir da plyta nuo ulyežios 

paėmė, 
Per galva jam seme.

Bjauriais žodžiais koliojo, 
Kaip padukus klykavo, 

Žmogelis supasziotas, 
Ir visas suteriotas, 

Nusivilko savo keliu, 
Ėjo szonu ir užpakaliu, 

Baisiai dejavo,
•Kad nuo bobos in kaili gavo. 

Kaip kiti ji ingunde, 
Nelaba bobele apskundė, 

Pribuvo szerifas, 
Bobele ne kas.
Tai mat bobele, 

Tu avies galvele, 
Kaip burnos įiesuvaldei, 

Tai tau už tai gerai.

Nei vienas kitas Amu 
vedėjas taip universijal 
yra guodotas Suv. Vaisi 
kaip Jurgis Washington! 
pagirtas dailiose ir pasj 
visur jo atmineziai stovi 1 
nines stovylos ir bronzj 
ros. Kiekviena valstij 
miestą arba miestte® 
Washington ir hevej^K, 
nas miestas szioje s! 
Washington gatve

Įsziadien o jo dieii 
Washingtonas m] 
kritikuotas. Kuomi 
szalies o vėliaus cil 
dejų, jis turėjo p® 
sokius užmetinu®F 
timus ir neap^^®

Erikos 
Iszkai 
Įtijose 
[is. Jis 
lakose, 
akine-1

Kr
Įk kiekvie- 
zalyje turi

Bet tai 
®oje Jurgis 
Hžmonlszkai 
■t jis buvo 11 vedeJu. Jis norėjo su- 

■viliszku ve- ■ 
Brgyventi vi-| 

nesusi pra
bilta.
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mikli®
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spec 
jauna® 
jo jo n® 
senum®. 
kas. Ir® 
jis vedei 
jaliszko i 
Jis pilna 
voms priel 
jonus ir kq 
rikos pu!
Anglija ka 
mybe tai I 
r u būti vi

Jis neiil 
syki stoji 
buvo lygi 
koje istol 
atsargumd 
gurno. Ka: 
kytai bais 
iszlavinti 
vien sau

j stabdyti politiszkus nesutiki- 
■ pnus ir prasze a'bieju, Hamilto- ■ j , e
( no ir Jefl'ersono, prisidėti prie 

jo kabio ko, tie abudu buvo ve
dėjai dvieju atskiru politiszku

I nuomonių, kurie vėliaus tapo 
. insteigejai dvieju politiszku 

partijų. Vieszos skolos in kru- 
j va sudėtos. Kongresas turėjo 
i paimti valstijų paskolas. Eko- 

nomisžkai ir politiszkai naujai 
testeigta respublika vis augo 

į stipresne. Jau svetimos szalys 
su ja turėjo rokuotis.

Francijos revoliucija prasi
dėjo. Tai naujos bėdos ir var
gai Suv. Valstijoms ir ju pir
mam prezidentui. Buvęs vado
vaujantis militariszkas didvy
ris Washingtonas jau stovėjo 
priesz militariszkuma. Jis jau 
tikėjo kad Amerika netur kisz- 
tis in Europos reikalus. Jis ne
davė tautai prisidėti prie Eu
ropos karo kuomet karo iste
rija visur plėtojosi. Szmeiži- 
mai ir inžeidimai ant jo isz vi
sur puolė. Ji vadino prispau
dėju, revoliucijos iszdaviku ir~ 
keli jo politiszki prieszai ata
kavo jo asmeniszka teisingu
mą. Bet nuo jo kelio visai ne-

lo-tono 67 metai buvo O? 
visokiu invykiu, 

isz ju nustatė Ame- 
®ntos likimą.
®s Virginijos kolionisto 
■ e Vasario 22d., 1732 m., 
K j jaunystėj jis buvo isz- 
Ras tradicijoje “pono.” 
K dienoms turtingas žmo- 

tem-. tikslui 
ali namini tania ir taip 
f is Washingtonas prade- 
lioksla. Szcsziolikos metu 
B jis jau buvo matiniu- ycryp0. jįg pravedė instatymus 
K per kiek metu po tam ^urįe ve]įaus įap0 Amerikos

■ keliaujanezio kolioni- įratiicįjos> Isztarnaudamas du 
^^Baficieriaus į

i apsipažinęs su ko- 
Isz Prancūzus ir Indi-

t

gyvenimą. ]-arįu įajp0 prezidentas, jis
atsake treczia, norėjo pasi
traukti nuo. visko ir tapti pa-

jda atėjo laikas Ame- pras.įu piliecziu. Bet jis tik 
ūkams stoti piiesz ,Įg meįus gyveno jo Mount
L,.-.4,. -- N-  _Bireje už nepriklauso- 

Ijis buvo logi'szku vy- 
Įdeju.
lorejo 'būti vedeju bet 
[as prie darbo jam ne- 
įaus visoje militarisz- 
E'ijoje del energijos, 
K. narsumo ir teisin
gas buvo neiszpasa- 
Įp- Netik jo prastai 
kareiviai stovėjo 

^^®įesz milžiniszka 
visokiu nesuti- 
rziu Amerikie- 
■L isz ju prisi- 

pulku ir 
is musztis. 

loyalistai 
[a bet su 
Lklteo jam 
los nuo in- 
IVmerikos 
K’OS

n
prl 

tauta bet buvo! 
kimu tarpe pa< 
ežiu, tukstancziaJ 
dėjo prie Anglij® 
pradėjo su savuosial 
Teisybe, kad nors] 
apleido Washington 
pagialba Bcnj. Frau 
pasisekė gauti param® 
vairiu szaliu. Prie ® 
nepriklausomybes ko® 
dėjo pasaulio liberalai; 
negu Francija pasiunti 
laivynu ir jos regulari® 
kareivius Wash i ngtono p® 
l?on jau velke garsusis m® 
ris/kas vedėjas Von Ste® 
kuris lavino Amerikos k® 
vius. Ir kiti svetimtauezia® 
Lafayette, Kosciuszko ir d® 
kitu isz užsieniu — jau lavl 
arba vede Amerikos kareivi 
Kovos laimėtos ir pralosztl 
Baisi žiema praleista net] 
Valley Forge. Per visus szirJ 
draskanezius karo metus Wj 
shingtonas parode ta pati p’ 
siryžima, pasiszventima ir na;
suma.

Su nepriklausomybe J,

Vernon namuose mirdamas 
Gruodžio men., 1799.

Jurgis Washingtonas per vi
sa savo gyvenimą skaitė tarpe 
geru draugu beveik visus sve- 
timtauczius kurie prisidėjo 
prie Amerikos karo už nepri
klausomybe. Kada daug isz ju 
sugryžo namo, su jais jis susį- 
raszinedavo. Kaip jis žiurėjo 
in immigrantus atvykstan- 
czius in szita szali, mes galime 
sprensti nuo jo Dekavones 
Dienos Proklamacijos Sausio 
1 d., 1795 m., kada jis ragino 
Amerikos žmones “ su nuže
mintoms szirdims ir su uolumu 
praszome davėjo szitu laimiu 
— padaryti szita szali saugia 
vieta visiems nelaimingiems 
žmoniems isz kitu szaliu.”

prisi- 
Pirm 

b jos 
Izkus 
|ige'i- 
■ Ii ta J 
Kibeli 
■irei-

laug 
Fino
Jus.
los.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

gražias apie 1 sake tarnaite,

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST 

MAHANOY CITY, PA.

Lli-
|a ■

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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iLTAITik už keletą centu ant dieni 
naminiu darbus; kurie užima

paroms
teismo

MU * jį

ks elektrikas atliks juso 
tiek daug laiko ir triūso.

leviczius Ii 
klaLbo Wil 
B? ir nuvež

a daugiaus kepaliu 
esnes duonos

KANCZIOS ASTHM 
IR NOSINES KAI 

pranyk:

i;arto- 
per Bu- 

~ (dusulio), 
nes kataro, 

kvepo, ka
lvoje, szal- 
ries, prisza- 
■lonuš k ve- 
“ri visadof 

pradeda 
ri^kausmo. 
Is Ijau ga’ 
, esio gy

SAULE” Mahanoy City, Pa

Per kėlės s 
pusnys užpustė 
szunes tėlegrafi 
tuose nebuvo. f 
pakol kitas trul 
szita truki.

^ĄND HERE’S THE CHAP W 
ONLY A f£W CENTS A DAY, 
OVER ALL TUOSE HOUSEHOLD 
TAKE SO MUCH TIME AND 
WORK... „.REA DY KILOWAtI 
READY ELECTRICAL SERVANTAI

fa preke 
dte savo 
mados.

Ne taukiai atsitinka kad 
ant 

atsitiko 
Teodo- 
t eismą

Sunaikinimui Peršalimo 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris sutelkia greitą ir tikrą 

| palengvinimą

.kas, 27 m. 
Į sužeistas 
io Packer

Maywood, Ill., t 
mire gerai žinoma me 
va, mylima pati Vi.ul 
kio, po tėvais Baks/1 
gimė Seinų ap.-kr., « 
valse/., Karuzu kaiB 
vendama Amerikc B 
t us. Paliko 11 i d ei i i J 
me vyra, su n u ViiuB 
ir duktere Helena, fl 
po ir moezeka, t risB 
viena sesere LietuvoB 
buvo skaitytoja “S J 
20 melu, kuria laba® 
skaitė visados. SilB 
nam atsilsi musu ~B

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Joszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka, PREKE 25c.

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

Jokubiene Baraus 
■ao kokio tai laiko 
Bo truputi pa-

Bid'i< neužilyio

galo užgiedojo 
God To Time.” 
teipgi dalivavo 
Ponas Juozas 

savo dukterimis 
dali va-

Ko torX 
I'WILL TAKE 
f JOBS THAT 
F -HARD 
PT YOUR EVER^

riblikiniu mokslainiu Bron ville, likos 
Keta kur atsibuna vijoki žieminei 
B. Tieji sportai atsibuna Garmiseh— 
Bna. 3—George Bernard Shaw, žy- 
B miesto Miami, Floridos, kada in. 
Bden-puolis Niagara Falls, laike žii--

(MikB 
i.-zvez^B 
kine liga 
v o net K’

Yra tai neapmokama B 
jama su stebėtina p<B 
virsz. 30 metu, del AstW 
nosines kataro ir gei||; 
bronkitis kosulio, sunkau 
tarine kurtimo, užymas g 
tis galvoje, uzkymimas rr< 
kinio galvos skausmo, j 
pas isz nosies. Gyduolė 
reikia. Pirma karta itfj 
praszalint 'priežasti j■ , 
Tankiai in 48 valandas! 
tavi prib darbo. VienBi 
girnas. Preke 30c., p e Į'

THE HAMPDEN LAI 
7VC 3K M Jt-rrv St.. ■

f — Utar- 
ivo kri ksz- 
; Juozo Va
li 'buvo se- 
Is, isz Min- 
leu Vi"C- 
BXew 1’1) i 
B aplaiks
B . Sllllc-

411 E. Pine St., Maha
Telefonas, 501

JUU SZALCZ10
Preke 5c. 10c. 25c.

Gyduole - Tabletai - Mostis arba
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

vyras kkunstu savo paezia 
jo užlaikymo''bet taip 
ezionais mieste, kada 
i as Žukas- užvedė

Dabar turite*nauja nupigin 
ant elektrikos; todėl inrenl 
narna pagal szios gadineA

1TKLAI UŽĖMĖ 55 KAIME
LIUS ETIOPIJOJ.

Makale, Etiopija. — Italisz
ka kariuomene, Pietinėje da
lyje Etiopijos, kurios liksit! 
yra užimti apginkluota miestą 
Amba Alaji, einant ant tos vie
tos užėmė 55 kaimelius pake
lyje be jokio pasiprieszinimo 
nuo nevidono.

Vela Etiopai giriasi kad už- 
musze kelis tukstanezius Ita
lu, paėmė daug visokiu ginklu, 
amunicijos ii- ginkluotu trak
tierių. Etiopu badai užmuszta 
keliolika szimtu nes buvo pa
sislepia kalnuose ir juos Ita- 
liszkos kulkos nepasieke.

priesz savo paezia kad jam 
mokėtu 'mėnesinė duokle ant jo 
užlaikymo nes kada apsipa- 
cziavo su ja- tai jai perrasze vi
sa savo praperte ir nuo to lai
ko neturi nieko. Žukiene turi 
gera pelną, ir gyvenimą isz 
prapereziu aplaikytas nuo sa
vo vyro.,‘Slidžia Hicks nutarė 
kad Žukiene mokėtu tris dole
rius ant sanvaites ant užlaiky
mo Žuko sūnelio bet tėvas nc- 
aplaikys nieko. — Kas tame 
kaltas? Reikėjo kitokį kon- 
tra'kta padaryti priesz apsipa- 
cziavima.

ETIOPAI SUNAIKINO 
DAUG AMUNICIJOS 

ITALAMS.
Addis Ababa..— Etiopu ka

riuomene sunaikino Italiszka 
ginklu ir amunicijos stoti Eri
trėjoj kaipo ir užmusze 668 ka
reivius. Artimoje Kebita. nu- 
szove viena Italiszka bombini 
eroplana.

va, kur praėjusia vasara bnv< 
sulaikytas. Vienam Szv. Viii 
cento a Paulo d-jos skyriui u: 
ji davus laida, buvo palikta: 
dvasiszkijos žinioje, kuri Kup 
revieziu patalpino l’ranci-zko 
nu vienuoiyne, Kaune. Pane 
vėžio apygardos teismą-, i-z 
žiūrėjęs Kire.. Ktlpr 
byla, 513-str., I punkt 
nubaudė 1 metus ir 
sunk., darbu kalėjimo sti pase
kmėmis. Taip pat patenkino 
nukentėjusios levu civilini 
ieszkini 2,000 litu sumoje. 
1,000 litu jau buvo davės dar 
priesz bylos iszkelima, o 2,000 
litu pasižadėjimo raszteli, kuri 
teismas ir patvirtino. Kardo
moji priemone paskirta 5,000 
litu turto 'laidas, kuri inneszus 
vienam isz dvasiszku Kvpre- 
viezius paliktas laisvas. Teis
me Kini. Kupreviczius kaltu 
prisipažinęs ir praszes pasi
gailėjimo.

[IRSTI SUSTOTI
I LAIKE SNIEGINES PUSNIES, 
ridiiriniuose Vakaruose sniegines 
[eležkeliu nes sniegas pasiekė vir- 
i. I)a tokiu snieginiu pušniu Vaka
ris likos užpustytas per 14 valanda 
ilgine plūgą atvažiavo ir iszgialbejoi 

lis su 1

Hazleton, Pa.,. J Mire del 
daugelio pažystamas Kajeto
nas Baranauckas, kurio laido
tuves atsibuvo 14 d., Vasario, 
su bažnytinėms apeigomis SS. 
Petro ir Povilo bažnyczio.,e. 
Velionis sirgo daugiau kaip 
tris metus. Paliko dideliam 
nuliūdime paezia Zofija, du sū
nus, ketures dukteres, 8 anū
kus ii- dvi s esc re s Lietuvoj. 
Paėjo isz Kražių par.. Va.-einiii 
apskr., Kauno red. Velionis 
buvo skaitytojam “Saules” 
per 28 metus. Liūdna, kad per- 
siskyrei a. a. Kaietone su musu 
milžiniszka szeirayna skaityto
ju o mes tau tariame amžina 
atsilsi.

ISZGIALBETAS PER TUOS
NUO KURIU NORĖJO PABĖGTI.

Szitas nepaprastas jmveikslas parodo tikra atsitikima 
kokis atsitiko ant Niagara upes prie vanden-puolio Niagara 
Falls, leada tūlas ateivis norėjo gautis in Suv. Valstijas vog
tinu budn. Bėgdamas ant ledo inkrito in skyle ir butu prige
rės bet inspektorei i'ijosi jiaskui ~ ji ir iu laika iszgialbejo

arosz'to. Apygardos 
sprendimas buvo aj 
Ape 1 ia c i n i a nis R u ma m 
inai dabar ta byla sprendė ir 
visus tris pripažino kaltais: 
Naburaiti nubaudė IV metu 
sunk., darbu kalėjimo; Povilai- 
tiene ir Kliokiene po vienerius 
metus paprasto kalėjimo, bet 
nuo bausmes sanlyginai atlei
do. Naburaitis teisme ir su
imtas.

o jam mirus jo žmona 
iau ir žmona mirė) 

Kauno apyg., teismas Naburai 
ii ir Kliokiene iszteisino o l’o 
vilaitiene nubaude

- Bus gal liūdna žinia gi
liems ir pažystamiems Soro- 
i isz Paįlumliu kaimo, Kap- 
Lmięsczio parapijos, kad mi- 
|)na Sorakiute-Mikelioniene 
imanti Valanczi anuose, 
[mlingio para., Lietuvoj.

i, mirė 22 diena Sausio 
n., nuo karsztliges epide- 
;. Buvo susirgo visa ju 
elioniu) szeimyna ir visi 
■ii in Vikatrino, tuom-lai- 
■fcnbute in kur ai važia
Biuno daktarai ir nor- 
Bireti ligonius, du na- 
Bždaryti, o gyvuliai a- 
Bimynanis .prižiūri i i.

■ Bpaskelbia jo- šerno 
Bskrabuiicne, i-z Slic-

KIEK PRAGĖRĖ
SZIAULIECZIAI

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bite kokiu 
sekąncziu žolių: Ciobralių, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemeryeziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c. o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS, 
Dean Road. Spencerport, N. Y.

■,e.o 8>rlisz- 
■..iiite, kuri 
Ijiuda minos 
pino. Pergy- 
apie 24 me- 
įim nuliudi-
■ ta 17 metu 
LL9 m., kai- 
|. brolius ir 
fei. Velione
■ -.ules” per 
Fį mylėjo ir 
psekis amži- 
!(ma skaity-

NUBAUDE AMERIKIETI 
J. NABURAITI.

Kaunas.,— Savo laiku pla- 
eziai buvo raszyta, kaip Am.- 
rikietis .L Naburaitis, su Povi- 
iailiene ir Kliokiene padirbo 
mirusios Bujokienes vardu do
kumentus, kuriais remiantis 
isz Brauno ir Kredito banku 
apgaulingu badu iszgavo per 
12,000 litu Amer. Jungi. Vaisi, 
karo veteranu mokamos pensi- 
jes, ( Bujokas tarnavo Ameri
kos kariuomenėje gaudavo

Worcester, Mass., t Czio- 
nais likos palaidota Alberta 
Kulakauskiute, 24 Waverly 
ulyczios, su bažnytinėms apei
gomis Szv. Kazimiero bažny- 
czioje. Szv. Kazimiero mokin
iai giedojo Grcgorijoniszkas 
miszias, po direkcija vargonin- 
ko Žemaiczio, o poni Margarie- 
ta Delioniene pagiedojo puikei 
“Pie Jesu,” o vargoninkas Že
maitis ant 
“Nearer My 
Keli kunigai 
pamaldosia. 
Strieikus su 
isz Mahanoy City, Pa 
vo laidotuvcsia.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuoto jas ::

i
 Geriausia Ambulance —'s. ; 

patarnavimas szioj /7 
apelinkeje. Bile ko- CL | 
kiani laike; diena ar ąfcy i 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio l

Grabu. Laidoja nu- |

mirelius pagal naujau- t

šia mada ir mokslą. |

Turiu pagialbininke S
moterems. Prieinamos s__ prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 5384____

sos prizu® 
mai yra. ifl
1 id not i k;B 
Szia žiniaB 
Viktorija 9 
nadorio. 1

— Poni 
kieno, kuri nB 
serga, pradejl 
sveikti ir kaip 
apleis lova.

— Juozas SimM 
kos sužeistas laikeB 
liam Penu kasyklos! 
tas in vietine ligoni!

Zigmantas Miliaua 
isz Catawissa, likos 
in galva laike •dari. 
No. 5 kasyklose. I

Sziauliai.,— Praėjusiais me
tais Sziauliu va.ls., degtines 
parduotuves pardavė degtines 
ir spirito isz viso už viena mi
lijoną 600 tuk§. litu (1,600,000) 
Isz tos sumos apie vienas mili
jonas litu tenka Sziauliu mies
tui. Gražus pinigai; už juos 
galima butu pastatyti puikia 
ligonine, sale susirinkimams, 
mokyklas ar kita kokia kultū
rine i ns t alga,"Mot, jei tokiam 
reikalui szie pinigai butu pa- 
]>raszyti, kiekvienas, žinoma, 
tuoj primintu krize ir imtu 
skustis savo vargais.

A. J. Sakalai
L1ETUVISZKAS GR|

Pirmos klasos patar, 
. . . I llllclS

v Ofisai Dviejose VieyU 
331 W. Centre St., Shea , 

Telefonas, Dial, 2-! ,fdoaD

1- Willard W. Beatty, buvusis suprederiį 
paskirtas direktorium 1 iidijoniszku mokslainiuL 
sportai kuriuose dalybauna sportai isz visu dalj 
Partenkirchen, Vokietijoj kur Olimpiko žaidimie 
mus rasztininkas ir aktoris yra sveikinamas peiįj 
ten atsilankė ana diena. 4—Kaip iszrodo sziaj 
mos — užszalo jis visiszkai. 1

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAU^Jįu ATSITIKIMU
________________________________—----------------------------- --------įėji

Isz Kares Lauko

— Gavėnia.
— Nedelioj pirma diena 

Morcziaus.
— Ateinanczia savaite pri

puola Czvertis Meto.
— Magdalenos draugavę 

turėjo pasekminga balių Pane- 
delio vakara, ant kurio daliva
vo daugeli žmonių. Moterėles 
žino kaip parengti pasekminga 
vakarėli.

—■ Utarninko vakara buvo 
tikrai puikus ir linksmas va
karėlis, parengtas per Szvento 
Vardo Draugija, kliubruimije 
parapinėj mokykloj, kuriame 
dalivavo gana didelis skail'lis 
žmonių. Puikia, prakalba pasa
kė Daktaras Tacielauckas ir 
Juozas Anėeraviczius, gerai 
žinomas musu barberis. Kun. 
P. Czesna, dvasiszkasis vado
vas draugijos, paaukavo drau
gijai puiku reidio kuri nariai 
priėmė ir szirdingai padekavo- 
jo savo dvasiszkam vadovui.

—■ Per užs'idarinia marsz- 
kiniu dirbtuves Phillips-Jones 
ant kampo Main ir 'Market uly. 
apie trys szimtai merginu ir 
moterių, neteko darbo, ir apie 
$6,000 mokeseziu. Badai loc- 
nininkai dirbtuves ketina per
kelti dirbtuve in kita miestą. 
Kaip girdėt, tai kiti kontrak- 
toriai ketina paimti dirbtuve 
in savo rankas.

— Jurgis Balonis, 636 E. 
Pine uly., likos, sužeistas skau
džiai puldamas aid slydaus ke
lio, sužeisdamas ausi kuri dak
taras turėjo apžiūrėti.

—- Petnyczioje Lehigh Wi
les angline kompanija mokės 
Springdale, Packer No. 5 ir 
Park No. 1 anglekasiams alga.

KUNIGAS NUBAUSTAS UŽ- 
APKRETIMA ’MERGAITE 

PIKTA LIGA.
Ęanevežys.,— Priesz dvejus 

metus Biržų parapijos dekan
as Kun. Kupreviczius sujaudi
no Lietuva. Jo nusikaltimas 
visuomenei isz spaudos žino
mas: gaszlairdamas apkrėtė ly
tine liga pirmajai iszpažineziai 
ruoszta 11 metu mergaite, ku
ria buvo inraszes in angelai- 
czius. Kada buvo iszaiszkintas 
szitas nusikaltimas kanaunin
kas Kunigas Kupreviczius 
isz Lietuvos pabėgo in Lat
vija. Czia neradęs užtikrinto 
saugumo, persikrausto in Len
kija, bet ir isz ten buvo per de- 

j marki i ui ja gražintas in Lietu-

Silver Creek, Pa.B 
niuko diena, al-ibifl^B 
tas -linelio ponstvo.-^^B 
-selu. Krikszto u-vaB

ponios \'asi‘lieii(B 
er>\'illt s, su ponu Vii® 
Iu, burmistru miesto ® 

■ ladelpkia. Kūdikis B 
va rd us Dani eli us-J urg B 
lis gimė 22 diena B 
Poni Vasseliene po tęvi 
Paulina Mandžiarskiutcl 
tina ir sūnelis yra sveikĮ 
vas jau iszdalino kelis 
kus cigaru del savo dra 
ipažy štamu.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
pa e z t a.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHANOY CITY. FA.
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