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Isz Amerikos
VALKATOS

DOVANA
MOTIVE JI PRIGLAUDĘ 
UŽ K A. LIKOS GAUSIAI 

APDOVANOTA.

Ontario, Calif. — Apie de- 
szimts metu adgal, sustojo prie 
duriu Mrs. George Witelaw, 
kokis tai pusgyvis, žmogus, 
melsdamas suszelpimo, prie
glaudos ir pavalgyt. Vyras mo
teres pasiprieszino priimti ne
žinoma valkata in stuba nes 
gal buvo tai kokis pleszikas 
bet motere jame pažino kad 
turi būti geras ir invede in 
kuknia kur jam pagamino ge
rus (pietus. Kada apleidinejo 
narna, inteike del gaspadines 
koki tai dokumentą koperte, 
melsdamas kad tuojaus koper- 
to neatidarytu tik ant, ryto
jaus. Kada atplesze koperta ra
do jame dyta ant puikios far- 
mos Kalifornijoj nuo Ernesto 
Judson.

Whitelaw’vai tame laike tu- 
rejo czionais kelis margus lau
ko ir vos isz jos iszsimaityda- 
vo. Praeita sanvaite aplaike ji 
pakvietimą nuo advokatu kad 
pribūtu ir apimtu savo locnas- 
ti palikta per Judson. Rado 
puikia farma, gerai apdirbta, 
ant 'kurios augo visoki vaisiai. 
Kada gimines mirusio žmo
gaus apie tai dagirdo, užvede 
skunda ant atėmimo farmos 
nuo moteres bet sūdąs jai pri
pažino kad teisingai priguli 
prie jos ir dabar ant jos apsi
gyveno. Farma yra verta apie 
30 tukstancziu doleriu.

TETA PALIKO JAM VISA 
TURTĄ UŽ JO GERA 

SZIRDI.
Johnstown, Pa. — Czeslovas 

Gnaidak, gyvendamas Ameri
koj nuo mažens, kiek galėda
mas czedino ir siuntinėjo pini
gus savo tetai, kuri ji užaugi
no nuo mažo vaiko ir iszsiunte 
in Amerika savo kasztu bet 
nesitikėjo kad už tai jam butu 
teta taip puikiai atlyginus. 
Aplaike: jis žine nuo advokatu 
isz Czekoslovakijos buk jo te
ta mirė keli menesei adgal už- 
raszydama jam visa savo tur
tą iszneszanti vertes ant 150 
tukstancziu doleriu. Czedino ji 
prisiunstus pinigus nuo Czes- 
lovo ir juos indejo in visokias 
spekulacijas dasidirbdama to
kio didelio turto. Ant nelai
mes Czeslovas yra uždarytas 
kalėjimo už prisisavinima ko
kios tai draugystes pinigus ir 
gal tik dabar jo turtas atida
rys jam kalėjimo duris ant 
liuosybesl

SALIUNINKAI GALES 
PARDAVINĖTI ALŲ 

DINERKEMS.
Harrisburg, Pa. — Po ilgam 

kivirczui*kas kiszasi pardavi
nėjimo alau's dinerkese, galiū
nuose, akt galo kamisija nuta
rė kad saliuninkas gali parda
vinėti aS. delAmoniu dinerke 
se, bonkose arba kitokiuose in-

—ai _
iAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

f-Sžitam milžiniszkam naujam palociuje Svietine Lyga laikys savo posėdžius Gene- 
v°je, $l2vaicarijoj. Tasai palocius kasztavo nėt deszimts milijonu doleriu. 2—-Aleksander 
V. Dye’, naujas direktorius užr uibežines -vertelgystes. 3—Paroda ant atminties naujo prezi
dento Ę dwardo Barclay, isz Liberijos, kuris ana diena apėmė vadeles tojo sklypo.

nHHHii-ga

1,500 KINISZKU BANDITU 
ISZSKELSTI PER KA

RIUOMENE.
Kaifeng, Kinai., — Apie du 

tukstaneziai Kiniszku banditu 
isz Liu Kvei-tang atsiskyru
sios armijos, kurie pastojo 
pleszikais ir žudiritojais, likos 
apsiaubti per valdžios kareiv
ius ir 1,500 iszskersta.Banditai 
tame laike kęliavo in kalnus su 
mulais prikrautais visokiais, 
pleszimais ir pavogtoms mo- 
terems kada juos kareiviai ap
siaubė. Kada i nėjo in Honan 
provincija, kareiviai juos už
klupo ir uižmu-ze apie tūkstan
ti. Valdiszka kariuomene lei
dosi paskui juos su gi J -luotais 
automobiliais ir kada pasivijo 
artimoje Sharitungo, užmusze 
da 500 banditu, atimdami viso
kius plesziimus ir moteres.

MANCZIUKAI BAISIAI 
KANKINO RUSISZKA 

SZNIPA.
Mc Ava, Roteijk.,— Soviatin- 

is konzulis Harbine, Mancziu- 
ke, užpro'testavojo prieszais ne
dora ir baisu kankiniam Rus- 
iszko sznipo, 'koki tai N. Piro- 
goffo, kuri Mancziukai suėmė. 
Ant galo likote paleistas pusgy
vis jr apie tai pranesze savo 
Valdžiai. Soviatai dabar spy
rėsi kad Mancziukiszka valdžia 
nubaustu tuos kurie teip bai
siai pasielgė su ju padonu.

NORE. T0 ISZLIPTI ISZ 
EROfpLANo NUOGA.

Newar) N j j _ Daugelis 
žiopliu st Įsirinko ant czionaiti- 
nes eroj “* 
ar tikri 
bitt, is:

■jo pa(flaryt bet kada ana diena

anų stoties pažiūrėti 
pana Fiorentina Cu- 

■^Lęs Angeles, iszlips 
’I -eroplano, kaip žade-

duose bet nedaugiau kaip p |' iszlipo,y ]jUV0 pasirėdžius kaip 
72 uncijas del vienos ypat >s vi 
ant kart. Isz pradžių kamisija 
nežinojo ka daryti, iszduoea- 
ma laisnus ant gerymo, bet da
bar tasai klausymas likos isz- 
aiszkintas ir saliuninkai gales 
pardavinėti alų dinerkemiš. — 
Tai “grauleris” vela sugryžo.

SU KIRVIU PRIVERTINE- 
JO SAVO VYRA KAD EITU 

IN BAŽNYCZIA.
Milford, Ill. — Mikolas An

dersonas negalėjo dalaikyti 
Dievo-ibaimingo gyvenimo sa
vo pacziules todėl užvede teis
mą ant persiskyrimo ir apsau
goti savo gyvastį nuo tosios 
paszelusios davatkėlės. Prie
žastis tojo atsiskyrimo yra ta, 
kad jo miela prisiegele priver- 
tinejo Mikola su kirviu kad 
lankytųsi in bažnyczia o priek 
to, prigialbinejo jai dvi suau
gusios dukreles nuo pirmo vy
ro. Daugeli kartu moterele pa
naudodavo ant savo Mikolelio 
ir peilius nes karta nupjovė 
j°m pirszta kada jai pasiprie- 
szino. Mikas, bijodamas kad ji 
nepaaukuotu kaip norėjo pa- 
aukuot Izaokas savo sunu, nu
tarė geriau nuo jos 'atsikratyt 
in laika.

GERA PONIA APDOVANO
JO PUIKIAI GERA 

TARNAITE.
Gastown, Md. — Už ilga ir 

isztikima tarnyste del savo po
nios, Wilhelmina Kent aplai- 
ke ana diena 15 tukstancziu 
doleriu, po mircziai savo po
nios, Mrs. Betty Reimers, pas 
kuria isztarnavo daugiau kaip 
35 metus be jokios užmokes- 
ties. Veliones motina priėmė 
Wilhelmina ant iszauginimo 
kada toji buvo mergaite 14 
metu amžiaus. Motere neturė
jo jokiu artimu giminiu todėl 
užrasze visa savo turtą del au- 
gy tines.

visos ni<wer,ejes nes valdžia jai 
isz laiko Xapreiszke kad nuoga 
moterių czįonais nepriima. 
Pana Cd^įį-į uuvo nudiste 
(nuoga) p-,er penkis metus.

Reikia Nu-įmyt, kad beveik 
po visa ArLerįka prasiplatino 
kuopos kurnąs pradėjo vaiksz- 
cziot nuogi*— moteres, mergi
nos ir v^-rai, panasziai kaip 
Adomas s -u j6va Rojuje bet 
szitie modtwniszki nuogucziai 
neturi ant J
Ii o ant savo
yra tosios 
nes turi vai 
ingyti pato] 
na. ]

laves ne figos lape- 
L kunu. Ju vadai 
liomones kad žmo- 
fcszcziot nuogi kad 
|uma ir sveika ku-

SUNUS APVOGĖ SAVO MO
TINA IR PINIGUS 

PRAGĖRĖ.
Philadelphia. — Martinas 

Vasilevskis, 39 metu, likos 
aresztavotas ant skundo savo 
motinos kad ja apvogė ant 140 
doleriu. Laike Jeismo pasirodė 
kad motina užlaikinejo sunu 
ir jo 15 metu sūneli per pasku
tinius penkis metus o kada ana 
diena iszejo in miestą, pavogė 
140 doleriu ir visus pragėrė. 
Sudžia jam -iszskaites viroka 
pridėjo: “Tu gal esi niekiau
siu žmogum visam mieste. Esi 
nedėkingas kad motina ne tik 
tave maitino bet ir tavo sunu 
todėl nubaudžiu tave ant pus
ketvirtų metu in kalėjimą o 
sunu atiduodu in prieglaudos 
namus kad palengvint gyveni
mą tavo motinai nors ant se
natvės.”

Isz Visu Szaliu

VISA MOKSLAINE PASTA
TYTA ISZ STIKLO.

Hibbihg, Minu. — Czionais 
likos atidaryta nauja publiki- 
ne mokslaine kuri pastatyta 
vien tik isz stiklo, pagal nau
jausia moderniszka būda. Sie
nos pastatytos isz stikliniu 
plytų per kurias gaunasi sau
les sziluma iriszviesa. Ne tik 
visa mo'kslaine pastatyta isz 
stikjlp.įet ir 'viskas kas joje 
randasi.

PAGIALBININKAS 
IŽDININKO.

Wayne Taylor, isz Chicagos, 
kuris likos ana diena paskir
tas pagialbininku Suv. Valst. 
iždininko Washingtone.

KŪDIKIS I 
PJ 

ll
Philadelp.i 

nie Youngoj 
stebėjosi kai 
menesiu am 
miega ir kalja nuej0 jį pabu- 
dyt net suki] 
rasdama ji 1 
Motina pagg 
lova su gur-?l 
noje ir kad/l 
papskis gaVi<] 
ko užspringdj 
na nubėgo ylį 
da tasai ab r 
v o negyvas.

ĮJŽSPRINGO ANT 
IkPSKIO.

■hia. — Mrs. Man-
■ 23 metu, nemažai 
■P jos kūdikis, trijų 
■iziaus, taip ilgai

.ko isz baimes su- 
Į negyva loveleje. 
aide mažiuleli in 
miu papskiu bur- 
■lažiulelis užmigo 
Id in gerkle nuo 
■ant .smert. Moti- 
K daktara bet ka- 
■ kūdikis jau bu-

GILIUKIS DVIEJU SENU 
KRIAUCZIU.

Tammany, La. — Nepapras
tas gilinki® patiko czionais du 
senus jaunikius, kriauezius, 
kurie gyveno ir dirbo drauge, 
vos užsidirbdami ant pragyve
nimo. Ana diena kada vande
nine paipa truko ju skiepe, 
kriaueziai nuėjo ja iszkasti ir 
indeli nauja szmota. Bekasda- 
mi užtiko maža geležini kupa- 
reli kuriame radosi apie trys 
szimtai Francuziszku auksiniu 
pinigu. Nunesze kelis in banka 
už kuriuos aplaike beveik de- 
szimts kartu tiek, kiek jie se
niau buvo verti. Rinkėjai se- 
noviszku pinigu, dažinoja apie 
tai; norėjo pirkti visus bet 
kriaueziai juos neparduoda.

KUNIGAI IR VIENUOLES 
BĖGA ISZ ISZPANUOS.

Madridas, Iszpanija. — Dau
gelis Katalikiszku kunigu ir 
vienuoliu bėga isz Madrido, 
Seville, Malagos ir kitu mies
tu isz priežasties politikiszku 
pasikėlimu. Tuose miestuose 
maisztininkai sudegino bažny- 
czias, kliosztorius ir kleboni
jas. Bledes padaryta ant mili
jonu doleriu. Mieste Seville 
vienuoles pasirėdė in papras
tas moteriszkas szlebes, iszne- 
sze Szv. Sakramenta isz baž- 
nycziu ir kitus szventus daly
kus. Daugiau kaip 50 žmonių 
likos užmuszta paskutiniuose 
maiszacziuose ir szimtai su
žeisti o daugiau kaip 30 baž- 
nycziu ir klosztoriu likos už
klupti. Tūlas kunigas nuszove 
viena isz maisztininku kuri už
tiko padegiau! bažnyczia.

LENKAS PALIKO 150 MILI
JONINI TURTĄ MEKSIKE.

Varszava, Lenk., — Narei 
szeimynos Dembicku, kurie 
randasi po visas dalis Lenkijos 
ir Amerikos, atsiszauke pas 
Meksikoniszka konzuli, kad 
Jalivauti padalinime palikto 
turto po mirusiam Ludvikui 
Dembickui, kuris mire 1919m., 
Meksike. Velionis badai pali
ko turtą verties apie 150 mili
jonu doleriu.

40 GRAKISZKU DARBININ
KU ŽUVC.

Atėnai, Graikija.,— Ant sa
los Dodekan atsitiko nelaime 
laike kasimo fortecu del Ital- 
iszkos valdžios. Staigai sugriu
vo status kalnas antdirbaneziu 
užgriaudamas 40 darbininkus 
gyvus ir daug sužei,do. Nelai
mingus isžkase net už sanvai- 
tes laiko.

GARNYS PADARE DIDELI 
SZPOSA.

Carpendras, Francija. — Di
delis nusistebėjimas kilo tarp 
cziona'itiniu daktaru kaslink 
užgimimo nepaprastu dvynu
kių. Motere, Mrs. Lacent Li- 
moux, pagimdė dvynukes: dvi 
mergaites, isz kuriu viena bu
vo balta o kita juoda, kas rei- 
szkia kad dvynukes priguli 
prie dvieju atskiru veislių. 
Daktarai iszklausinejo imotina 
apie jos praėjusi gyvenimą ir 
paaiszkejo buk tėvu mergai- 
cziu yra nigeris. [Pagal pripa
žinimą daktaru tai toji nepa
prasta porele perstatė akyva 
moksliszka užduoti. Dabar 
tarp daktaru kilo klausymas; 
kokiu budu galėjo užgimti vie
nas kūdikis baltas o kiras juo
das, isz to paties tėvo?

300 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
LAIKE VIESULOS.

Palermo, Sicilija, Italija. —- 
Staigai užėjus baisiai viesulai 
nuo mariu, trys szimtai žmonių 
žuvo ir daug sužeista. Viesulą 
padare milžininkas bledės. Ke
li laivai nuskendo su žmonimis.

2,000 ŽMONIŲ PASILIKO BE 
PASTOGIŲ.

Santiago, Chile. — Milžinisz- 
ka ugnis kuri kylo vidurmieis- 
tije Castro, iszdegino kone 
treczia dali miesto. Sakoma, 
kad daugiau kaip 2,000 žmo
nių pasiliko be pastogių. 
Ii žuvo liepsnoje ir daug 
žeista ir apdeginta.

Ke-
su-

100 METU PAMERGE MYLI 
ARIELKELE.

Cheltenham, Anglija. — Pa
na Franciszka Winter, kuri tu
ri jau 100 metu, ana diena bu-

KARALIUS EDWARDAS
KETINA PACZIUOTIS(?)

London, Anglija. — Kada 
karalius Edwardas ana diena 
užklausė karaliszko czamber-

30 SUŽEIST 
SJM/

Miami, Flal 
tymo karna® 
smarki vetr-B 
vala suardė,J 
stogu, iszrol 
žmonių likosi 
sarinius narį 
keliolika szi] 
vietos.

Ji PER 
fARKIA VĖTRA.
r. — Laike persta- 
Ivalo, staigai užėjo 
Įi kuri visa karna- 
I keli namai neteko 
įve medžius ir 30 
I sužeisti. Kelis va
delius nunesze nei 
Imtu pėdu nuo ju

33 METU MOTINA SUSI
LAUKĖ DVYLIKA VAIKU.

Mansfield, Mass. — Ana die
na Mrs. Ernestina Boynton, 
kuri turi vos 33 metus, aptei
kė savo pacziuli su dvyliktu 
kūdikiu. Motere isztekejo už 
vyro kada turėjo 16 metu. Vi
so turi septynes dukreles ir 
keturis sūnūs. Vienas isz šune
liu likos užmusztas per auto
mobiliu.

vo pamerge del savo seserunės, I lano, kiek valdžia paskyrė pi- 
Franes French. Kada parva-Įnigu ant užlaikymo karalie- 
žiavo namo dideliam sza'ltije,' nes, ‘tuojaus pasklydo po palo- 
priesz pietus iszgere apie pen- ciu žinia kad jaunas karalius, 
kis stiklelius arielkeles ir pa- kaip rodos, turi minti apsipa- 
valge gardžius pietus. Prie pa-; cziavimo. Katra bus toji gi- 
baigos atsiliepe in susirinku-į liukninga mergina, kuri pasi
sius svetelius; vėlindama geros 
laimes jaunavtdžiams ir da 
iszgere kelis stiklelius ant ju 
giliuko, taipgi, apreikszdama 
kad turėjo gerus laikus ir tiki
si susilaukt da kėlės Veselkas, 
turėti gerus laikus.

SOCIALISTAI NUPLESZE 
VOKISZKA VĖLIAVA IR 

PADEGE KĖLĖS
BAŽNYCZIAS.

Cadiz, Iszpanija.,-— Myne in- 
irszusiu Socialistu užklupo 
ant Vokfezko konzulo, nuplesz- 
dami Vokiszka vėliava, kuria 
suplesze ant szmoteliu ir su
mindžiojo. Buvo tai bedarbei 
kurie spyrėsi nuo valdžios dar
bo. Maisztininkai vėliaus už
klupo ant keturiu Katalikiszku 
bažnycziu ir klosztoriu kuriuos 
padege. Palicija iszvaike mai- 
sztiniinkus su pagilalba aszarin- 
iu bombų.

liks pati 41 metu amžiaus ka
raliaus tai niekas negali spėti 
nes karalius Edwardas turi už
tektinai mylimųjų visose daly
se svieto bet katra sau iszsi- 
rinks už gyvenimo drauge tai 
niekas, negali inspeti.

TRUMPOS ŽINUTES
Sunbury, Pa. — Upe Sus

quehanna czionais taip pakilo 
augsztai kad gyventojai buvo 
priversti apleisti savo gyveni
mus.

Pottsville, Pa. — Isz prie
žasties darbininkiszku nesu
pratimu, anglekasiai dirbanti 
Randolph kasyklose sustraika- 
vo antra karta.

Camp Dix, 'N. J. — Vienas 
darbininkas likos užmusztas o 
trys mirtinai sužeisti kada vie
nas trokas susidūrė su kitu, 
kuriame radosi darbininkai 
dirbanti ant CCC projekto.

§ Indijoj 8,500,000 žmonių 
gema kas meta o 6,500,000 mir- 
szta. Tik 13-tas proceritaš mo
ka raszyt.ir skaityt. ’ j

I



2 "SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
'Jeigu paimsime koki Anglisz-
ka laikraszti in rankas ‘r Pra’'dideles sumos pinigu in darbi- 

ninkiszka kasa arba iždą. 
“Prietelei darbininku,’’ vieto
je- sunaudoti tuos pinigus ant 
moksli s;:kų tikslu, sveikatos 
darbininku ir pagerinimo ju 
būvio, tai baliavojo ir gere 
kaip vien tik Mąskolei gali tai 
daryti. .Skandalas ant galo isz- 
ejo in virszu ir dabar kalti
ninkus laukia užsitarnauta 
bausme.

Bet. kokia, nauda turės isz to 
darbininkai jeigu didesne da
lis isz kaltininku aplaikys tin
kama bausme arba liks suszau- 
dytais?

darbininku pinigu kuriuos su-jT \T* 0 1*
rinko nuo darbininku įĮg^ VjSU DZHiIU

Rosijoj koznas darbininkas! 
yra. priverstas prigulei prie) 
unijos ir mokėti menesine 
duokle. Todėl buna surinktos

desime ji skaityt tai užtiksime j 
sekanezias žinias:

Darbai ptlieninese dirbtuvė
se jau pradėjo pasigerint. 
Žmones pradėjo -daugiau nau
doti visoki tavora. Uždarbei 
fabriko XX padidėjo. Geležke- 
lis kompanijos G.&H. pasige
rino. Iszdirbimas aluminum 
padidėjo. Automobiliu dirbtu
ve Chrysler padirbo daugiau 
automobiliu o darbininkai 
General Motors aplaike vie
nuolika milijonu doleriu ko
misais ir 1.1.

Žmogus, perskaitęs tokias 
linksmas žinutes, apverezia ki
ta lapa tojo paties laikraszczio 
ir jo nustebusiom akim duoda
si matyt sekanezios žinutes: 
Dvylika milijonu žmonių ran
dasi be darbo. Beveik du mili
jonai žmonių praszalinti nuo 
darbu Vasario menesyje — 
skelbia American Federation 
of Labor unija. Iszdirbyste vi
sokio tavoro ženklyvai suma
žėjo. Daugelis pramonių vos 
stovi ant kojų. Dirbtuves pra- 
szalino apie 150 tukstaneziu 
žmonių nuo darbo praeita me
nesi o įSausio menesyje priėmė 
prie daTbo 15 tukstaneziu žmo
nių. Farmerei praszalino nuo 
darbo 68,000 žmonių iszimet, 
daugiau kaip praeita meta. 
Prie valdiszku projektu, kurie 
neužilg'io pasibaigs, randasi 
apie 1,524,000 žmonių. Val
džios iszdas iszdave ant nauju 
•bondu 1,890,000,000 doleriu. 
tSkola sklypo 1917 mete buvo 
tiktai $1,282,000,000 o nuo ka
da. Rooseveltas apėmė vadeles 
pklypo nuo T$33 meto' iszneszė 
81,000,000,000 doleriu 
dien Suv. Valstijos 
(skoloje {32,000,000,000 
ir vis auga daugiau.

Ir buki© dabar žmogaus isz- 
mintingu ir supraski© sziadie- 
nini padėjimą Amerikos. Ne
atsirastu ne geriauses prana- 
szas kuris atmintu ateiti Ame
rikos jeigu Demokratai toliaus 
yaldytu musu sklypą.

o szia- 
randasi 
doleriu

' Daktaras Townsend, isz Ka
lifornijos, padavė in kongresą 

: užmanymą kad visi senukai, 
turinti 60 metu, ir daugiaus, 
aplaikinetu nuo valdžios po 

' 200 doleriu ant užlaikymo bet 
tuos pinigus turėtu kanecz pra
leisti in menesi laiko.

Ant tojo užmanymo dauge
lis nesutinka ir jam pasiprie- 
szino o vyskupas Wallace E. 
Brown, isz Chatanooga, Tenn., 
kuris turėjo prakalba ant sei 
mo Metodiszku bažnyczia, 

1 Allentown, Pa., ana diena kal
bėjo priesz taji plana sekan- 
cziai:

"Amerikoj ir taip jau ran
dasi didele tinginysta ir žmo
nes nenori visai dirbti nes juos 
valdžia suszelpineja visokiais 
budais. Tik pamislykite, kiek 
tai žmonių važiuotu namo pas 
savo tėvelius prigialbet jiems 
praleidinet tuos 200 doleriu 
ant menesio? Asz sutinku kad 
senelei butu suszelpiami bet 
Townsendo planas yra, neisz- 
mintingas, padarytu jis dau
giau bledesiiie kaip gero. Pa
kol valdžia tuos tinginius mai- 
tys tai žmones nesiims prie 
darbu. Darbas yra geru sura
mintoji! ne tik del kūno bet ir 
dusziai.”

PERTRAUKE NUSIŽUDINI- 
MA SAVO MOTEREI,

BET PATS LIKOS 
NUŽUDYTAS.

(’zernikovo, Lenk. •— .Juozas 
d’stupski, 38 metu amžiaus, bu
vo suparalyžavotas, ir mm ke
liolikos metu negalėjo pasiju- 

ijyt isz vietos, sėdėdamas per 
dienas ant krėslo. Pati ir vai 
kai ji prižiūri nėjo kaip maža 
vaiku bet motere, negalėdama 
ilgižaus tosios sunkenybes nu- 
kensti, nutarę atimti sau gy
vastį. Kada vyras ant trumpo 
laiko užmigo, motere pasikorė 
ant duriu su diržu. Vyras stai
ga! pabudęs, pamate pasikoru
sia savo motere ir negalėdamas 
atsikelti, pradėjo szaukti pa- 

. gial'bos, pabudindamas isz mie
go dukrele/ kuri pribėgo prie 
motinos ir nupjovė diržą. l\Io- 
terę atsigaivinus pagriebė gu- 

, linti peili szaukdama: "Kam 
tu davė žinia apie mano pasi
korimą?!” Tuom kart dure su 
peiliu vyrui inkrutinia. Vyras 
mirė. Motere likos a tiduota po 
priežiūra pal iei j o s.

re nors jai varguose I 
ir sztai kada vienai 
karszJai maldai. gi{ 
saldu sapna. Sajinaj 
d<>s jai kas kalbėjo i 
tu su vaikucziais ;■

at lauky tu o ten Jo:

■>a —1 —Ak, Dieve, — tarė senuke gingos moteres

i pO ’ in.savo dieduką, — kaip ji nu-
■urejoj vargus; žiūrėk, Ignai, o-gi ta

^Hvd to- mergiuke
■itlik- merktos,
■nika- sios, iszl
■ vieta

žirgai pa-

savo laikei i ir 
nameli apraszyt, namie. Ka
tarina, nejauna žmonikė, isz

Darbininkiszkas kiemas isz- 
rodo visai neparedke ir kožna 
diena jame atsiranda daugiau 
megzto. Tarp darbininkiszku 
perpetinių kožna diena atsi
randa kas kart daugiau apga
viku ir raketieriu. Sztai Na- 
jorko straikoj pasirodė gana 
aiszkus skandalas. Virszinin- 
l’.ai darbiniukiszkos unijas li
kos apkaltinti už apgavysta ir 
prisisavinima dideliu sumu pi
nigu. Darbininkai sudėjo dau
giau kaip milijoną doleriu me- 

, nesines o sziadien kasoje ran
dasi vos 20 tukstaneziai dole
riu.

Tvirtinama buk perdetinei 
uniju tyczia iszszauke straika 
kad apmuilyt darbininku akis 
kad jie nesuprastu virszininku 
suktybes.

Darbininkai privalo iszguifi 
t uosius vadus ant sausu plynių 
iv iszrinkti teisingus vyrus ku
rie rūpintasi daugiau gerove 
savo draugu darbininku.

New Yorke tula Mrs. Ruth 
Clifton geidžia persiskyrimo 
nuo savo vyro už tai kad jai 
ketino pasakyti kada buvo 
perpykęs, kad ji ne yra verta 
idant ja pakart. — Jeigu tasai 
vyras ant tiek yra vyru, tai 
privalo taji iszsitarima patai
syt ir ja perpraszyt, kad jo pa
ežiui© ne tik ka yra verta pa
korimo bet elektrikiuota, isz- 
kepta ir pakrapinta szven tin
tu vandeniu.

GILIUKIS SIERATELES; 
ISZLAIMEJO DIDELI 

TURTĄ.
Huddersfield, Anglija.,—De- 

szimts metu Klara Shanklin, 
kuri radosi czionaitineje prie
glaudoje del sierateliu, pasku- 
tinesia lenktynesia arkliu isz- 
laimejo 150 tukstaneziu dole
riu. Mergaites tėvas, kuris 
mirė apie du menesius priesz 
lenktynės, paliko jai bilietą, su 
vilezia, kad jo sieratele gal tu
rės gilinki, ir tokiu budu už- 
tvirtyt jai geresni gyvenimą. 
Mirusio tėvo troszkimas iszsi- 
pįlde; slei-atele laimėjo. Gimi
nes, kurie visai užmirszo apie 
mažiulele, dabar visi spiresi 
ja iszimti isz prieglaudos ir 
priimti pas save, užtikrindami 
jai gera, gyvenimą (taip, ant 
jos pinigu). Sudas dabar turės 
paženklinti jai globėjus kurie 
rūpinsis iszauginimu mergai
tes bet ne gimines, tiktai sve
timus žmonis kurie n esi god es 
ant mergaites turto.

Apgavyste ir vagysta žydėjo 
kitados ir cariszkoje Rosijoj. 
Politikiszkas padėjimas Rosi
joj persimaino bet budai Mas
kolių visai nepersimaine.

Nesenei Kijeve likos aresz- 
lavoti visi narei veikenezio 
komiteto Centraliszkos Unijos 
Ukrajinos. Visus apkaltino už 
Visokius graftūs, iszleidimo

Jeigu motere geidžia kad bu
tu nuo visu mylėta ir paguodo- 
ta tai neturi pasakoti svietui 
apie savo ergelius ir prispau
dimus. Visi žinome kad moto
re turi savo rupesezius ir savo 
"sunkias dienas,” bet priesz 
svietą turi tuom slėptis. Gera 
motere piktus patemijimus, ka 
in ja kalba ant kitu, užlaiko 
savyje ir žino kada ir ka pasa
kyt. Kalboje iszsirodo silpna 
ant nupuolimo kitu ir jausli ir 
tuojaus, jeigu mato, užveda 
kalba ant ko kito.

Neiszsidavineja su savo ži- 
nystom, kitiems duoda baisa o 
pati tyli. Sztai koks yra “mei
lumas geros moteres.”

§ De.vynesdeszimts laips
niu žemiau zero yra szaltis 
Žieminėje Siberijoj, kuri yra 
ęzalcziausia vieta ant svieto. 
Amerikoj szalcziausia vieta 
yra Yellowstone parke, kur 
tankiai szaltis daeina lyg 66 
laipsniu.

ŽYDAS APSIVEDĖ SU 
KATALIKE.

Kaunas.,— Elkonas Levinas 
1928 mete, Seredžiuje žydisz- 
komis apeigomis apisii(pacziavo 
su Base Abaite, o 1934 mete 
Szv. Antano bažnyczioje Kau
ne, priėmė Kataliku religija ir 
ta paezia diena katalikiszko- 
mis apeigomis apsipaeziavo su 
Teodora Tipai te. 1935 m., Sau
sio 10-ta diena, Kauno metro
polijos tribunolas Levino jung
tuves Szv. Antano bažnyczioje 
padarytas priįpažino netikro
mis ir negali'ojancziomis. Ir 
Levinas patrauktas kaltina
muoju už tai, kad su pirmąją 
žmona nepėrsiskyres antrą
kart vede, o 'žmona Teodora, 
kad žinodama, jog Levinas su 
pirmąją žmona nėra persisky- 
res, už jo tekejo. Byla viena 
syk jau buvo paskirta spręsti, 
bet Levinas neatvyko in posė
di tai teismas nutarė per ipali- 
cija ji surasti ir varu atvaryti. 
Levinas buvo suimtas ir liki 
teismo laikytas kalėjime. Sau
sio 30-ta ;diena, toji byla, buvo 
sprendžiama ir Levinas nu
baustas 3% men., papr., dar., 
kalėjimo, bet inskaicziu's atsar
goj iszkaleta laika jis laikomas 
bausme atlikusiu; žmona nu
bausta 3 men., kalėjimo, bet 
nuo bausmes sanlyginai atleis
ta, jeigu per metus nenusikals.

lapukės pamėlvnavu-j per vasara pakrunejus rudeni 
alus, kaip drobe. j taipgi numirė. Ahudv mirda' 

— Reikia ja greitai paimliu į mi laimino ja kaipo irjos vai- 
ir. in mus šlubelę nuvestie, —'kuczius, palikdami ,sa’o turte- 

savoilio užraszus. Didesni turteli 
rado ne kaip tikėjosi les rado 
visokiu sidabriniu ir luksiniu 
pinigu visokiuose mazęineliuo- 
se — isz viso apie 1,00 rubliu. 
Isz tu pinigu pirko idles kar
ves ir gyveno kaip Dėvas pri
sako; melžė savo kavutes ir 
pieną miestan padavinėjo. 
Kas nieta užpirkdavojekzekvi- 
jas už duszia Ignoto ir Kata
rinos. In bažnyczia taikiai ei
davo o Juozukas jau ajia. Onu
te turi jau 17 metu ir jaunikiu 
neapsigina.

Pravardes tos moteres nepa
sakysiu nes gal da gyva.

atsake Ignas in Katre, 
bobelių. -- Gal ant atlaidų sku
binasi su savo mažiule,leis.

Tai kalbėdami pradėjo ža
dintuvo,s gyva, motore ir ant ko
pi statyt toliaus kalbėdami:

— Rytoj .mums papasakosi!

■a jog ne- 
■kave yra 
■ II amžiū; 
■irska. kur 
K kaulai ojju 
■mones iszl 
Bnt atlaidų , apie savo nelaime.
i Į — Dieve jums užmokėk —
irginga mo- atsake vos girdėtu balsu nu- 

• ... t . .padekavojdB pirmiausia vargus motere ir ėjo su vargu 
sude jus rankas kalbėdama po- in geru senuku nameli o nu- 

paskui vargusius kūdikėlius senukai, 
nesze.

Atėjo ant galo in senoliu gy
venimą. Atnesze in lova szie- 
no, patiesė drobule ir paguldė 
silpna motere o pasidrūtinus 
pienu saldžiai užmigo. Onute 
su Juozuku pasiėmė senuke 
pas save in lova bet pirma pa
valgydino kosziuke su sviestu 
ir per visa, nakti prižiurinejo 
kaip savo locnos dukters vai
kelius.

Kaip tik pradėjo dienytis, 
Ignotas atsikėlė ir su savo se
nuke kasžin ka patyka kalbė
josi. Buvo ant j u matyt kad 
apie svarbu daigta kalbėjo.

Apie piet, kada jau buvo pa- 
kelevinga pasirodžius ir paval
gius pusryczius, apsakė senu
kams visa savo gyvenimą o 
matydama, gera ju szirdi, pir
ma karta savo vargus iszpaži- 
no. Katarina, apsiverkus, isz- 
ejo isz stubeles bet pirma pa- 
sznabždejo Ignotui in ausi: 
"Dabar jai pasakyk.”

.Ignotas atsistojas tarė:
— Da mes vakar supratome 

jog jus esate puikios szirdies 
ir iszminti.es motere ir kad tas 
jus vargas ne yra paprastas; 
paklausykie ka mes su savo 
paezia sutarėm: Mano bobute 
labai nupuolė nuo sveikatos o 
ir-jau sena, nėra kam laukuose 
o ir apie namus triustis. Ma
tau kad jau jai per sunku net 
stuba iszszluot ir valgyt paga- 
myt, visztas palesyt ir karvu
te melžt o priek tam mane ap
skalbi ir apsiūt. Jeigu nebūta 
del jus, perpraszau, per sunku 
mano Katarina iszvaduot ir 
likt su mumis, tai melstumem 
ir būtumėt mums kaip duktė o 
usu vaikucziai kaip anūkėlei. 
Mums Dievas nedave vaiku
cziu, giminiu jokiu neturim — 
bet tame sztai inejo ir Katari
na per ka senis sustojo kalbe- 
jas.

— Tarnausiu jums, prigel
bėsiu ir jus senatve guodosiu ‘ 
— ir pasilenkus pabueziavo 
abiem rankas.

Ir likos motere su gerais 
žmonimis, dekavodama Dievui 
jog iszsipilde jos sapnas. Po 
teisybei, nebuvo tai didele lai
me, vienok turėjo spakaina gy
venimą o vela džiaugėsi kad 
jos kūdikiai daugiau bado ne- 
kens.

Tuojaus treczia diena nuėjo, 
in bažnyczia su vaikucziais ir 
dekąvojo Apveizdai Dievo.

Du metus pergyveno motore 
laimingai su senukais — ir bu
vo geriausia del senuku duktė. 
Vaikucziai jos nuolatos ant 
šzviežio oro, prie lengvo dar
buko krutėjo; prie kurio juos 
motina pratino; buvo sveiki ir 
augo kaip ant mielių. Žiemos 
laike, vakarais, mokino juos 
skaityt ir raszyt ir apsakinėjo 
jiems apie visokius daigtus ku
riu ir senukai godžiai klauso. Į

Pavasario sulaukus, apsirgo 
senukas ir .' as spėjo ant var-

ii vra kam žili

ažnyczia, uždėta J
. jeper vada. Lubq 

nežinojo jsufįe|; szv
in kuria tai vieta] 
visu szaliu kaipo 
1 raukia.

Kada pabudo /!
■t ere, i

tei’eli Augszcziausi 
pakilus tare in save

— Tegul -stojasi kaW110rL asz 
turiu eiti in ta szv. viMa drau
gia su savo vaikųį.zi;l’s; dabar 
pradžia Mojaus ^menesio, at
laidai artinasi, dipąos gražios;

rsne, eisime 
Rnins! — ir

o vienok toji 
viską apsidirb- 
dar netekdavo 
turėdavo darbo

mano Onute sveį 
o Dievas mus sui 
kaip pasako, taipgi’ padare.

Pabaigė duota darbą, gavo 
užipokesties porą auksinu, val
giu, koki turėjo, Dievuje pasi
stiprino su vaikiigziais ir 12 d. 
Mojaus, apie saulėj tekėjimą, 
leidosi in kelione. |

Isz pradžių kelierne sekėsi 
labai gerai, navet mAža Onute 
su ak vata ėjo; gražus /oras pri
davė jai akvatos b^lneužilgio 

ir font galo 
s skauda, 
inkų nors

pradėjo skustis 
verkt, jog jai kojek 
Erne ja motina ant r 
ir pati

neiszmintinga
-MOTERELE.

1 >uvo motere. V., po geram 
vyrui naszle, kuri jau nuo trijų | 
metu keute dideli varga. Buvi
mas jos buvo vargingesnis ne
kaip tos ubages kuri slankioja 
namas nuo namo, nes ji nedry- 
so rankos isztiest, kad papra- 
szyt szmotelio duonos ir nie
kas apie jos varga 
kaip tik pats Dievas.

Toji motere kitados turėjo 
kiloki gyvenimą. —; gera gyve
nimą o priek tam vyro alga 
(nes mat vyras buvo vaiska- 
vas o neprastu buvęs), kurios 
užtekdavo ant visokiu reikalu 
nes galėjo laikyt, tarnaite ir 
įkaitais kaimyina in sveczius 
papraszyt. Per tai skaudėjo 
jai szirdi; priek tam turėjo da 
pora vaikucziu po nebasznin- 
kui — vaikiuką ir mergiuke. 
Vaikiukas buvo 5 metu, Juo 
zukais vardu, o mergiuke 4 me
tu, Onute vardu.

Žinoma, motere paezioj jau
nystėje dirbti galėjo; isz locnu 
ranku darbo maitinosi pati su 
vaikucziais; per tris metus 
maitinosi isz adatos bet pras
tas tai buvo gyvenimas ir sun
kus uždarbis. Žinote patys 
kas moteriszkes per darbas, 
kuri dvejata vaikucziu turi 
apžiūrėt, stubele aptriūst, ap- 
lopint, tai tokis darbas pusią 
dienos užima 
biedna motere 
davo. Kartais 
darbo, kada
tai dirbdavo diena ir naktį ir 
tai vos ant. (vargingo maisto 
uždirbdavo. O ežia, žinoma, 
kaip Varszavoj, viskas bran
gu, randa užmokėt, kuras, 
szviesa, drapana, muilas; o ži
nomas daigias,' jog maži vai
kai tuojaus praszo valgyt, O 
ežia vos biednai moterei likda
vo ant. maisto 5 kapeikos o bu
vo ir tokiu dienu kad nei tu 
nebuvo.

Viena pavasario diena apsir
go jai mergiuke — Onute, ir 
taip buvo bloga jog negalima 
buvo tikėtis kad pasveiks. Ži
nomas daigias jog del kožnos 
motinos szirdi skauda kada 
vienas isz kūdikiu apserga, 
Niekas nemiela ir viską del sa
vo kūdikio padarytu kad lik 
nuo smerties iszgelbet.

Biedna motere, nepamislijus 
apie tolimesni gyvenimą, isz
dave paskutini skatiką, užsta
te paskutinius marszkinius 
kad tik dukriukei palengvinti, 
net nei ant to neatsiminė ka 
duos kūdikiui valgyt jeigu ka
da pasveiks. O kada gydyto
jas, kuris kasdiena ateidavo, 
pasakė jog jau neprivalo bijo
tis, nes neužilgio pasveiks, 
rankas iszkelus Dievui, deka- 
vojo. Linksminosi kaip kara
liene ant sosto sėdėdama ir 
gailėjosi jog geram daktarui 
niekuom negalėjo užmokėt.
Vienok neilgai ja tas džiaugs

mas ramino, sztai vargas ir vė
la ežia. Kada dukriuke sirgo, 
motina negalėjo taip atsakan- 
cziai ir laiku atlikt darba, per 
ka dabar katrai tik kaiininkai 
nunesze darba, jau kito nega
vo, tiktai gavo koliot jog ne 
ant laiko atnesze. Mergiuke po 
ligai nuolatos prasze valgyt 
bet isz kur paimt ? Jau motere 
rupestije nežinojo ka daryt; 
jau buvo pamisimus eit ant 
ulyczios ir pas praeigius atki- 
szus ranka praszyt paszialpos 
bet szirdis ant tos mislies su
drėbėjo. Jeszkojo kitokio spa- 
sabo: meldėsi karsztai prie 
Dievo idant prisiunstu kokia

i jau buvo i milsus i 
yrėsi koja už kojoąS
silsėdamas!.

p i et o 
nebuvo

sz
a

tankiai

Jau buvo saule 
varginga motere 
puses kelio padarinį’-

— O Dieve! — szaVkesi Puo 
lus ant keliu mmvff 
duok da vieko idant gi Iccziau 
dasiekt ta szventa vię/a pakol 
da nesu tems; ka dar^es^u jeigu 
pareis nakti perleisti

Nežinojo ta hied 
Dievas kožnoj vietd 
gialba priduof. J
Saule nusileido o 

ir .skubinosi viei. 
buvo nuo CzerniiWavo uos vos 
da tik boksztai m»10 nusileidu- 
sios saulutes augsWiui atmusz- 
tos szviesos buvo 
suvis nuvargo: , 
neszti, nei pati J 
Juozukas kad ir 1 
kui ėjo, vienok 
puolė ant žemes iii 
szyt gert. Motina 
szale kelio krumj 
grabutia, mistino! 
upeluka — ome vi 
ranku, nužengė kl 
isz kelio. Bet o Dil 
nei szaltinelio, nei 
ko o ka ir pati kj 
ežia tamsu, noitw 
in aki durk. Priso 
ves apsiaszaro® 
ežius kurie saldi® 
motiniszkos kruW 
ji isz gilumo sjA> 
ke:

“ i’’n-

lauke.
niūkė jog

!>j gali pa-

motere nors
Fok dai- toli

, 1 matyt. Jau 
/ne kūdikio 
■eiti negalėjo 
■yg sziam lai- 
laipgi nuilsės 
I pradėjo pra- 
M pamaezius 
fts lyg kokia 
B jog ten ras 
Biikuczius ant 
■elis žingsnius 
■eve! nieko — 
A jokio upei u- 
Ba troszko o 
Int su pirsztu 
baudė prie Ša
lusius vaikel
iai dabar prie 
lines užmigo o 
irdies paszau-

— Dieve, o D.1 
me sztai iszgirl 
gailinga ir mie«

■
Dvi asabos I 

szvariai pasirečl 
ir moteriszkas 11 
pamate szale keli 
'kūdikėliu moferj 
nelaime.

Buvo /tai. semi 
gus metus dvar 
k a gavo gera s 
kaipo nagrada, 1 
kavo, taipgi ir d 
kurioje jau nuo I 
veno.

pve! — kad ta
ro netoli saves 
yszirdinga bal

'nepuikiai bet 
ia — vyriszkis 
keliu ėjo. Tame 
no sedinezia su 
p ir atmine jos

■kai,. kurie il- 
r tarnavo, už 
szgiota dirvos, 
(netoli Czerni- 
buikia stubele, 
Keliu metu gy-

Tula, moterėlė, važiuodama 
trukiu, iszsieime isz maszneles 
geležke'lio bilietą, klausdama 
sedinezios prie jos merginos:

— Szirdžiuk, ar negalėtume! 
man pasakyt, katra dalis szito 
bilieto yra ant sugryžimo? 
Mergina parode su pirsztu ant 
bilieto atsakydama: "Szita da
lis yra ant įsugryžimo adgal 
isz kur iszvažiavai.

— Acziu tau szirdingai, — 
atsake motere ir atpleszus taja 
dali bilieto, iszmete per langa.

Mergina tuom pasielgimu 
moteres labai nusistebėjo ir 
užklausė jos:

— Kodėl taip padarei?
— Matai, asz neketinu su- 

gryžti in ta miestą isz kurio 
iszvažiavau.

— Tai kodėl tu pirkai dubel- 
t a v a t i k i e t a, ~je i rg n-wmimni Jin -

— Todėl kad man pasakė, 
jog jeigu pirksiu dubeltava ti
kinta tai man bus pigiau.

Ar-gi ne kvaila moterėlė?

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—1_—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
motu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

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

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

W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

>«■ >į-M-M-(• (-><->(- 
SIENINIAI KALENDORIAI 
1936 METAMS—Del saves ar
ba in Lietuva pasiusti. Po 25c.

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

>*4>***>-*>+***>»-**4*4>*4-4->»-4-

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. j gausit bite kokiu 
sekaneziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu. Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, 'Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir ’daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

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

iszminti.es
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Hindiisu Šzventa Karve

iorkiancziam vai-kucziui.

jo motinos sūnūs. Kokiu

su szvilpuk

už tamsta .’ 
pavojaus

jau mylėjo. Po
lis buvo tartum 
rta. Vienok ge-

lauktuviu at 
ni ir paveiki

Antanuko’

ponas Brow.i
nusiszypsojp.

Asz manau kad tėvas sa

— Valio t 
nuk’as j uoli

Tai buvo liūdnas pakvieti- visa tai butu atlikta. Jis suži- 
mas, kuri Labdaringosios nojo kad Antanas yra vienati- 
Draugijos agentas gavo ta die- uis 
na — pakvietimas in neturtin- butu jo motina liko neturtinga, i 
ga bet sžvaria miesto dali. Ten|niekaij nežinojo. Ji neilgai bu-Į 
viename name mirė motore. Ji. vo gyvenusi toje apielinkeje ir 
gyveno viena su savo jaunu’ - ’ 1 1-1 -----
vaikiuku, užlaikydama save ir 
ji; jinai ne kiek nesikiszo in 
kaimynu reikalus.

matyt jog buvo kilnios gimi
nes ir gražaus auklėjimo. Visa 
tai dar aiszkiau pasirodė isz 
popieru, kurias paliko. Tarp 

Ant ežia jau stovinezio stalo j ju buvo jos jungtuvių liudiji- 
gulejo dar neužbaigtas gražus mas ir kūdikio gimimo metri- 
siuvinys. Nors visuose kamba
rio paroduose matėsi neturtas, 
vienok visa ko parinkimas ro
de tikrai gera skoni. Vaiku- 
czio, kuris nusigandęs sėdėjo 
kampe, veido bruožai rode jo 
gimties kilnumą. Jis buvo rim
tai užsimanstes. Garbiniuoti

k Antanuk, 
Į Buk vyras. Asz 
re atlankysiu ir. 
Lesziu visa trauki- 
Įluota knyga, 
veidas nuszvito.
'):’ Tikra, traukini 
Į ir skambalu ?
riša ir dar didele

kai. Buvo dar ir popieros, liu- 
dijanezios vaiko krikszta Ang- 
lu-Kataliku Bažnyczioje sze- 
szeri metai atgal. Kunigas pa
klausė ka agentas mano daryti 
su vaikucziu.

Ponas Benjaminas Brown 
„------ ---------- ---------------(atvirai prisipažino kad jis

plaukai krito jam ant kaktos; pats mano rūpintis vaikuczio 
jo akys buvo paraudusios nuo 
verksmo.

— Tas kūdikis — sznabžde- 
jo vienas isz kaimynu — dar 
nieko nesupranta. Žinai, jis 
tik szeszeriu metu ir vienatinis 
veliones vaikas.

— Eik szen, mano vaikeli!— 
tarė Labdaringosios Draugijos 
agentas.

Vaikutis palengva pakilo ir 
prisiartino prie agento. Szis 
isztiese jam ranka, vaikutis-gi 
ramiai padavė savo; tuo pa
ežiu laiku savo melsvas akeles 
pakele auksztyn ir tiesiog žiu
rėjo in malonu nepažystamojo 
.veidą.

— Mama mirė, — tarė vai
kutis rimta. Ji taip nenorėda
vo palikti mane viena. Dabar 
jau asz nieko neturiu.

Szvehi*rf*rvatkuczio balsas, 
jo gražus, rūpestingas žvilgs
nis pagavo agento szirdi.

— Kuo tu vardu, mano 
keli? — jisai paklausė.

—• Antanas Matas, ir

vai-

asz 
jau szeszeriu metu. Mano tė
vas irgi mires. Asz — ir susto
jo, tartum kokio naujo szirdies 
skausmo suspaustas.
Labdaringos Draugijos agen

tas buvo geraszirdis žmogelis. 
Jo pareiga neužkietino jo szir
dies ir mažasis vaikutis, turin
tis aiszkius szvelnaus auklėji
mo ir geresniu dienu požy
mius,, ypatingai ji patraukė.

— Ar norėtum eiti su ma
nim szi vakarai Perdaug skau
du ežia tau vienam būti. Rytoj 
asz atsivesiu tave pamatyti 
motinėlės.

Vietoj atsakymo mažutis ap
sikabino agento kakla ir ra
miai prie jo prisiglaudė. Agen
tas jaute savo szirdyje tikra 
meile prie vaikelio ir džiaugte 
džiaugėsi kuomet vaikuczio 
szvelnus veidas paliete jo vy- 
riszka barzdota veidą.

— Tai eisi, Antanuk?
— Taip!

ateitimi.
— Matai, teve, — jis tarė, 

Asz esu senbernis, nevedes, 
vienok pirma karta savo gy
venime nesulaikiau savo szir
dies ir tai del to vaikuczio. 
Asz noriu ji, noriu paimti ji 
savo globon, pavesti jam savo 
namus ir padaryti ji laimingu.

— Bet, — tarė kunigas, — 
kokiu budu tai invykdinsi? 
Ar-gi negyveni senbernio kam
bariuose?

•—■ Taip, .— tarė ponas 
Brown. Bet asz noriu szi vai
kuti turėti!

— Tamsta negali ji imti, in 
tuos senberniu namus — atsa
ke kunigas. Apie tai negali, bū
ti jokios kalbos, pone Brown. 
Tiesa, niekas jo dar neatsi- 
szauke bet jokio draugija ne
sutiktu kad tokioms aplinky
bėms esant, jis eitu pas tams
ta. Ar-gi pats tamsta to nema
tai?

— Asz noriu ji turėti, — ta
rė ponas Brown. Asz noriu ji 
globoti, ji auklėti, duoti jam 
gyvenimo pradžia ir suteikti 
progos eiti kolegijos mokslą. 
Tamsta teveli, turi man patir
ti kokiu budu asz ji galeeziau 
pasilikti. Asz sakau kad jam 
atidaviau savo szirdi.

Kunigas megalejo nenusi- 
szypsoti isz agento nnoszirdu- 
mo.

skubinkis! I| 
taip besijuoki) 
suojanti, poni 
liavo. Jam 
vienok jie tj 
budri pašilėj®

Jisai savo I 
Nedėliojo atli 
ežiu Narna sj 
kairi ame bu® 
ga ir traul 
džiaugsmu nl 
] al ia i szvariaj

žibėjo lygi 
si neapsafl 
turėjo tul 
dalyku pai 
jaminui. 1 
žiūrėtas ir j 
t y t vaikucį

Taip kfl 
ilgus m ei 
Vaikas is® 
kaiti. Sax® 
jis visuon® 
sidaves; j J 
neturėjo, 
jis yra n j 
uolus. ■

Sztai® 
metu. ll 
i>ile 
siimažej® 
apie kole'

— Bet 
kiszka — pi] 
kunigui žod'

Į—• suszuko Auta-1 
ūmasis. Skubinkis 
dede Benjaminai, 
[r palikdamas ji 
■uiti ir ranka, mo
las Brown iszke- 
■uvo palengvinta, 
jbszko kokiu nors 
l’ti vaikuti sau. 
■prižada iszpilde; 
■sliavo in Naszlai- 
K dideliu ryszuliu 
■> paveikslu kny- 
®mys. Antanukas 
Etvere. Jis buvo 
k parėdytas, plau- 

suszukuoti; jo akys 
Ižvaigždes. Jis jaute- 
■tomai laimingas ir 
■fstanezius in vairi u 
■pasakoti dedei Ben- 
■lyszulys buvo per- 
■ ikrai buvo gera ma
ldo džiaugsmas.
[is Nedalia per szeszis 
įtus agentas ji lanke, 
bango in gražu jauni- 
|o dedei Benjaminui 
ket buvo meilus ir at- 
lis kitokio vardo jam 
| Sesers pranesze kad 
’'paprastai dievotas ir

ii

GERIAUSES SMUIKI
NINKAS.

SAULE” Mahanoy City, Pa.

— Turi kuo dįžiaugtis, pone 
Brown, —- asz kalbėjau toliau, 
ir jis laike pirnjiasias Miszias 

Tai jau dabar nėra 
kad tamsta liktu- 
alikas. Buk tam pa

žinomas 
kaipo “Linksmas Gene,” 78 
motu amž., isz Dixfield, Maine, 
laimėjo pirma dovana kaipo 
geriauses smuikininkas seno- 
viszku szokiu. Jhyga “Musu

5 Jis prižadė

F jau Antanas dvylikos 
'lede Benjaminas, kurio 
irie Antano ne kiek ne
ik), pradėjo maustyti

Pas mus karve tankiai bu
na didele geradeika, kaip del 
kuriu szeimynu kur nesiranda 
kitokio turto apriez jos. Pas 
Ilindusus Indijoj karve likosi 
pakelta in didele iszlove. Yra ji 
del ju szventinybe o garbe ku
ria ja apsiaubė yra taip didele 
jog ne karta pakyla dideles 
maiszatys jeigu ja kas panie
kina. Viena diena mieste Kal
kutoje laike piet atsigulė kar
ve ant vidurio ulyczios mieri- 
je atsilsio. Vienas isz jos szlo- 
vintoju pavieszino ja saldumy
nais o ji isz to buvo užganady- 
ta. Krutėjimas ant ulyczios nu
stojo ir visi szalinosi nuo jos 
ant kaires ir deszines puses. 
Niekas nedryso jai perszkadyt 
atsilsio o Hindusai musze su 
kaktoms in žeme duodami jai 
szlove. Kada karve ant galo 
atsikėlė, likos nuvesta in savo 
sodyba in tvaria kur likosi ge
rai iszmazgota ir aprūpinta 
paszaru.

Mahanojuj susivineziavojo 
vaikinei is,

Tykaus budė avinėlis, 
Tasai vargszas Lietuvnikas, 
Baisiai apsiriko nebagiukas, 

Paėmė sau linksma mergiuke, 
Svetimtaute, raudon-plauke 

lėliukė, 
Dabar gyvenimas jiems 

nyksta, 
Kasdien viens kita bara ir 

pyksta,
Raudon-plauke valgyt ne- 

Igamina, 
Baksukais 'beikbinsu maitina, 
Surenka kokiu tai likucziu, 
Senu bulvių ir “ dogucziu,” 
.Kožna. diena padaro jam 

“hasz,”
Net vyrukas nemėgsta tokio 

“tresz.”
Nors dabar turi savo lėlutė, 
Bet tankiai atsimena sau 

moeziute,
Ir kaip namie kopusiai gardus 

buvo,
Bet jau po laikui — viskas 

žuvo.
Mano rodą tokia: 

Pacziuokites su Lietnviszka 
mergaite, 

O busite kaip pas savo 
mamyte.

i. Asz buvau tartum pri
slėgtas kuomet sužinojau kad 
jis nori būti kunigu. Bet da
bar jau suprantu ir džiaugiuo- 
siu. Savo apystovose asz daug, 
teveli, esu mates žmonių, tam
stos drabužio Kataliku kuni
gas yra Dievo kilniauses kū
rinys. Teveli, duok man kokia, 
knyga skaityti. Asz noriu su
žinoti ko Kataliku Bažnyezia 
mokina.

Daviau jam
Tėvu Tikėjimas.’ 
jo ja perskaityt. 1.

.Jis .sugrysz, brangus skaity
tojau. Melskimės k<įd tai butu 
neužilgio. Jungdami savo mal
das su jo sūnaus maldomis, ga
lime tikėtis kad dangus neati- 
delios atsivertimo malones 
sziam geram žmogui. Jisai tik
rai paszvente savo gyvenimą 
prakilniu ir pasiaukojaneziu 
gerumu vienam apleistam 
naszlaiczini.

— Palaiminti gailestingieji 
nes jie laimes gailestingumo!

jo akys prisipildė aszaromis.
— Dede Benjaminai! Mano 

gyvenimas, nors ir ilgaauses, 
butu per- trumpas atsidėkoti 
už visa ka man esi padaręs. 
Mano szirdis plyszta, kuomet 
mastau apie tamstos prakilnu 
ir gausu geruma. Asz niekuo
met, niekuomet negaliu tams
tai atsimokėti.

— Tai, tai — tarė dede Ben
jaminas skubiai, giliai suju
dintas. Nekalbėk taip, 'fu pats, 
Antanuk, esi man geriausis at
lyginimas. Mano didžiausis 
gyvenimo džiaugsmas, sziais 
tavo mokslo metais, buvo tavo 
meile, dėkingumas ir kartu pa
sisekimas. Bet tikras tavo gy
venimas dar pryszakyj. Kokis 
jis bus ?

— Dede Benjaminai, —* ta
ro rimtai jaunikaitis, — diena 
ir naktį maseziau apie tai pas
kutiniu du motu. Tai-gi, ne 
staigus mano sumanymas. Gal 
tamsta apvilsiu, nes in tai ki
tai]) žiuri nei asz. Asz manau 
būti, kunigu ir melsiuos už Ju
sli atsivertima.

Ponas Brown nubalo. Jis pa
žvelgė in Antanu ir, bejėgis, 
atsisėdo ant Szalia esanezio 
suolo, netardamas ne žodžio.

Negalima nupieszti vaizdo, 
kuris seko. Vienok jis buvo tę
siamas sekanezia diena ir daug 
sunkiu valandų tuo laiku buvo 
pergyventa. Pagaliau Antanas 
gavo leidimą sekti savo szir
dies troszkima. Nors jam labai 
sopėjo szirdis, kad užgavo taip 
skaudžiai savo geradeja, vie
nok kartu ir džiaugėsi. Nuta
rė kad jisai pasiliktu ir pradė
tu mokslą seminarijoje. Po ke
liu dienu ponas Brown, iszba- 
les, nusilpnejas, atsisveikino 
tyloje su Antanu ir iszvažiavo 
traukiniu in Žiemius. Antanas 
pastebėjo kad jis ne'karta ne-

ISZ LIETUVOS
MIRĖ SULAUKUS 105 

METU.
Kaunas., — Raudondvario 

parapijoj, mirė Anele Makaus
kiene, sulaukusi .105 metu am
žiaus. Velione paliko tris sū
nūs ir keturias dukteris, tris- 
deszimts du anukn ir 31 pro
anūkiu Vyriausia veliones 
duktė 85 metu, o jauniausias 
sūnūs 58 metu.

* * *

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo brolio Alek

sandro Vaicekausko arba Alex 
White, apie kuri negirdėjau 
per 20 metu, tada jis gyveno 
Racine, Wis. Turi medine ko
ja ir esą kriauezius. Mano pra
varde buvo Zofija. Vailioniene 
bet dabar, po antram vyrui, 
Kaminskiene. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso:

Mrs. P. Kaminsky
45 Maple St., Branford, Conn.

PAJESZKAU DINGUSIU 
SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu, 
Juozo, apie 48 metu, kuris gi
mė Lietuvoje ir Petro, apie 4G 
metu, kuris gimė Amerikoj, 
kurie kitados .gyveno Chicagoj. 
Isz ten iszvažiavo in Teksus o 
isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike 
Svietines Kares. Nuo tojo lai
ko dingo visa žinia apie juos. 
Jeigu da yra gyvi ir kas apie 
juos žino, arba patys, tegul at- 
siszaukia pas tęva: (tmay29

Anthony Einik,
Box 14, Mahanoy City, Pa.

Girdėjau apie viena mergina, 
Niekam netikus kutvala, 

Badai isz Szamoku, po kitus 
miestus trankosi, 

Pati save vyrams -siūlosi,
O jeigu prikimba prie katro, 

Tai jau neatsikrato,
Kas per-vienas, ant to ji 

nežiūri,
Vot, bile vaikina turi,
O ir už nigerio tekėtu, 

Kad tik paimti panorėtu. 
Tokiu nemažai czionais

turime,
In kur tik pažiūrime.

O jeigu katras vyrukas paims, 
Tai tas tikra pekla datirs,
Todėl saugokitės tokios, 

Bambilines valkatos.

ui turi būti Katali- 
Bisimine jis. Daviau 
Ki ir turiu ji laikyti. 
■;alima sprensti ko- 
■s žmogus buvo po
liu i n vyk o kad An 
®asi tinstąs in viena 

h'ja, vedama gar
ais. Dede Benja- 
■ apmokėjo visas 
K iszlaidas.
ko. Antanas buvo 
ras vaikinas. Jo 
Lcziami regulia- 
fcnatinis jo dėdės 
įaugsimas. Su pa- 
rir viltimi ponas 
įsavo mylimo vai- 
L Protarpiais An- 
■kszdavo apie 
tiri rasdavo savo 
Isztais žodžiais jis 
Į norą kad ir jo 
Iptu ka nors apie 
■ikejinia. Bet de- 
I) pecziais ir tar
imai! būti geru

NUBAUDE ANYKSZCZIU 
ŽYDUS UŽ MUSZTYNES

SINAGOGOJE.
Anykszcziai., — Priesz kuri 

laika Anykszcziu žydai susirin
kę in sinagoga del kandidatu 
in rabinus pradėjo smarkiai 
ginezytis, bartis, o pankui 
musztis. Kaip kurie susirinki
mo dalyviai smarkiai nukentė
jo. Apylinkes teismas keturis 
žydus, kurie smarkiausiai mu- 
szek, nubaudė po viena men., 
paprasto kalėjimo.

kis garbinga^ 
nas Brown. I 
tanas buvo ]■ 
pietine kolei 
sios vienuolijl 
minas patsai I 
i ubu ir mokslj 

Metai slinW 
labai dekiių® 
laiszkai, siu® 
riai, buvo vi® 
Benjamino d® 
sididžiavimu® 
Broxvn seke ■ 
kelio pažangai 
tanas iszril 
džiaugsma kil 
tikėjimo. Kari 
pareikszdayol 
geradejas žinl 
viena tikraji ii 
de patraukdavl 
davo: Užteks I 
Presbiteri jonui 

Atėjo moksli] 
na. Dede Benjl 
keliavo pasidžl 
lėtiniu. Jauno I 
je matėsi kas 
skaistaus ir J 
prantamo, tiM 
Brown paėmė k 
priežasties nez 
miu Antanas i 
minu iszejo iiį 
pasivaikszczioJ 
minas pagyre! 
mokslo pasižl 
nai atėjo klaul

— Ka mana] 
nemažai praliejo mi toliau, man] 

.sužinojo kadi Antanas sul 
su savo ge- savo pasavinti] 

•i visa savo kudi- pažiurėjo jam ;

Ekskursijos in Lietuva

— Tikrai, pone Brown, tam
sta iižsipelni ji turėti, kadangi 
taip nepaprastai esi prie jo 
prisiriszes. Asz žinau viena bū
da. Nusivesk ji in Kataliku 
Naszlaicziu Narna ir pavesk ji 
genijų Seselių globai su ta 
sutartimi kad kaip tik jis bus 
tinkamas eiti kolegijon, tams
ta turėsi pilna laisve ji paimti 
ir ten pasiunsti. Bet ta kolegi
ja privalo būti Katalikiszka — 
atsimink tai, nes vaikuczio tė
vai buvo Katalikai ir jis pats 
yra kriksztytas Kataliku. Jo 
motina mirė mano parapijoje 
ir mano priederme yra tai pri
žiūrėti. Juk tamsta, nenorėtum 
ardyti jo tikėjimo?

— Niekuomet, teveli! — ta
re agentas. Kokiu pats nebu- 
cziau bet teisybe myliu ir lai- 

rima. Ponks Brown tare keletą Į ka”. Asz priimsiu tamstos pa
tarimu. Ar neduotumei man 
laiszkeli paliudijimui in Nasz- 
iaieziu Narna?

— Duosiu, — tarė kunigas.
Taip ir invyko. ’Kuomet An

tanuko motina buvo palaidota, 
ponas Brown ji nusivedė iii 
nurodyta Naszlaicziu Narna. 
Antanukas 
asząru kuomet 
jam reikes skirtis

jisai atsake. Jo 
akys tartum juokėsi toje va
landoje kuomet jis savo ranko
ve braukė nuo ju aszaras. Jis 
nusitvėrė savo naujo prietelio 
rankos. Dvi ar trys esanezios 
mot eres piareiszke savo prita-

* * *

ATSAKIMAI In Vajones miestą, 
Pribuvo in viena vieta, 

Viena mergica kuri labai 
gyrėsi, 

Ir prie visu vyru kabinosi, 
Priesz zerkola cziauposi, 
Ir in szalis vis kraiposi, 

Visus ant juoko laiko, 
Gero žodelio niekam netaiko.

Jeigu kur tokia atsiras, 
Vyrai privalo žaras, 
Ant tokios spjauti, 

Jokio reikalo su ja neturėti.

BALTASislVEDuWJr 
LAIVYNAS ^®^

Per Gotenburga, Szvedija 
Užplaukia isz New Yorko 

29 GEGUŽES 1936 
f Moderniszku motorlaiviu 

GRIPSHOLM
TIESIOG IN KLAIPEDA

Laivo nemainaint. Szia, ekskursija 
vadovaus p. Pr. Zaborskis, Szvedu 
Amerikos Linijos, Klaipėdos skyriaus 
vedėjas. Antra ekskursija iszplauks 
1 LIEPOS IN KLAIPEDA, per Go
thenburg-Stockholm. ir szia ekskur
sija vadovaus p. VI. Muczinskas, 
Szvedu Amerikos Linijjos cefcitrali- 
neje New Yorke Lietuviu skyriaus 
vedėjas. Ekskursijas užgyre Lietuviu 
Laivakorcziu Agentu Sanjunga Ame
rikoje. Kiti iszplaukimai isz New York 
DROTTNINGHOLM .... 21 Kovo

I GRIPSHOLM .................. 9 Balandžio
’ KUNGSHOLM ..............25 Balandžio

GRIPSHOLM ............... 5 Gegužes
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro- 
sziureliu ir laivakorcziu malonėkite 
kreiptis in vietini laivakorcziu agen
tą arba nuo

SWEDISH-AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave ir 4 W. 51st St.

Rockefeller Centre, New York City

A. K., isz Pittsburgh, Pa.,— 
Isz taimistos laiszko' dasipran- 
tame, ka t a mis t ai. įpj-ola s ’susi- 
maisze ir ’turėjai ’skaityti už 
daug laisvamaniszkus laikra- 
szczius, jeigu mums užmėtinėji 
kad mes parsidavem kapitalis
tams ir juos remiame.“Saule” 
nuo pat pradžių buvo visuo- 
meniszkas laikrasztis del žmo
nių, ir nepriguli prie jokios 
drauguves ar kuopos ir nelaiko 
szali jokiu kapitalistu, tik mu
su praseziokeliu. O gal skaity
damas kita koki laikraszti, ta
vo smegenis pe.rsi.eme Bolsze- 
vizmu, ir dabar kaltini, kad 
“Saule” parsidavė kapitalis
tams. Gaila, kad tai Dievas 
smnaisze protą, bet ka Dievas 
geidžia nubausti, tai jam atima 
protą!. . . ’ ' ;

* * *
Praslinko keli metai. Ir sztai 

vakar, tik vakar, — ponas 
Brown atsilankė pas mane. Jis 
turėjo savo rankoje fotografi
ja.

—- Teve Aleksandrai, — jis 
tarė su kokiu tai isždidumu1. 
■savo ’balse. Asz noriu parodyti 
tamstai savo sunu, Antanuką. 
Praeita Subata jis buvo in- 
.szventytas in kunigus. Savo 
pirmąsias Miszias laike Nedė
liojo ir jais laike už mane. Jis 
prisiuntė man szia fotografija.

Asz pažiurėjau in ja. Joje 
matosi augsztas, liesas vyYas, 
skaiseziu akiu, atviro veido, 
dėvintis kunigo ru'bus. Buvo 
malonu in ji žiūrėti. Asz ponui 
Brown taip ir pasakiau. Jo

■užbaigimo die- 
Btiinas ir-gi at- 
Kugti savo auk- 
Ivyro iszvaizdo- 
B tai prakilnaus, 
fcisišzkai nesu- 
■) kad poną, 
■laime, nors jis 
■lojo. Po iszkil- 
Bu dede Benja- 
V kolegijos soda 
|t. Dede Benja- 
I ji už jo gera 
hmejima. G aluti- 
lymas:
|i daryti su savi
lo sūnau?
įstojo. Imdamas’vau i_________

tėvo ranka jis skambėjo jo ausyse lyi 
lesiai iri akis ir! muzika.

§ Etiopia yrą sklypas kur

' garbes.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

* * *

veidas net užraudo ir asz bu-1 upes neturi vandens, žiedai ne
užtikrintas kad žodžiai turi jokios kvapmies ir mote- 

jokios dorybes ir

Žodžiu pa aidojimo reikalu nes 
sužinojo kad nėra veliones ne 
pažystamu, ne gimines, kurie 
ja palaidotu.

Ponas Brown sužinojo taip 
pat kad ji buvo Katalike. Tad, 
nors pats karsztas Presbiteri-

- jonas, vienok sutvarkė kad ji 
butu palaidota Kataliku kapi
nėse su visomis Kataliku baž- 
nyczios Apeigomis. Net pats 
aplanke kleboną sužiūrėti kad ■ radėju, kuri

Baltimorej palaidojo vaikina 
viena,

Iii jokia draugove neprignlejo 
O priek tam ir pinigu neturėjo. 

Miestas savo kasztu ji pa
laidojo,

Bet kur? Tai niekas nežinojo. 
Mat mirti tokia turėjo, 
In tula spykyze nuėjo, 

Su nigereis susirupeziavo, 
Ir nuo to mirti gavo, 

Tekis gyvenimas, 
Tai jau ne kas, 

Mūszesi ir girtuokliavo, 
Ir toki gala gavo.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES StebuklingosSHENANDOAH, PA

girtuokliszkos

— Tai jau ir treczia sanvai- 
te Gavėnios. Laikas greitai 
bėga ir Velykos tuoj bus po 
szonu.

— Saule jau beveik sutar- 
pino sniegą ant ulycziu o ta
me prigialbejo ir lietus, tik 
dalbar ulyėzios iszrodo labai 
neszvarios.

— Darbininkai dirbanti 
prie Primrose stripinsu sugry- 
žo prie darbo .straikuodami 
trumpa laika ir lauks nuspren
dimo virszininku.

— Juozas Meldisz, Slavo- 
kas, isz Morejos, likos patai
kytas per automobiliu kada 
ėjo plentu namo. Dreiveris au- 
toftnobiliaus i yra nežinomas. 
Sužeistąjį nuveže in Locust 
Mountain ligonbute. Aplaike 
jis kelis sulaužytus szonkau- 
lius, žaidulius anti rankos ir 
kojų ir apdraskyta veidą.

— Ana diena lankėsi Ma- *
Hanojuje p. Marcele Kancziu- 
viene, Elena Slovikiene ir Mor
ta Lazauskiene, isz Gilbertono. 
Jos taipgi atlanko ‘‘Saules” 
ofisą.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

—• Leonas Slomiskas isz 
Shenandorio, prisipažino kaltu 
varirno automobiliaus be lais
nu. Likos nubaustas 30 dien
ini kalėjimo.

— Juozas Urbonas, kuri 
skunde jo pati, už nedavimą 
jai užlaikymo, likos paleistas 
po užmokėjimui kasztu teismo.

—• Viktoris Ilanauckas isz 
New PhiladĮeliphijos, likos i'sz- 
rastas kaltu ir nubaustas nuo 
devynių lyg trijų metu kalėji
mo už neteisinga pasiraszyma 
ant dokumentu ir aplaikima 
neteisingu bud u pinigus nuo 
Automobile Banking Corp., isz 
Phi lajdelphi jos.

— Mikola Gontarczik, isz 
Jonestown, arti Minersvilles, 
likos paleistas isz kalėjimo, po 
užsistatymui $3,800 kaucijos už 
užmuszima, su automobilium, 
Zofijos Ganglauckiutes, 20 m., 
amžiaus isz Minersvilles.

— Antanas Ancziulis likos 
sužeistas in galva laike darbo 
Kehley Run kasyklose ir likos 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonlbute ant gydymo.

f Jadvyga Želeckiene, 427 
W. New York uly., mirė Nede- 
lioj po piet, sirgdama koki tai 
laika. Velione pergyveno czio- 
nais daugiau kaip 30 metu ir 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko vyra Stanislo
va, tris dukteres, tris sūnūs, 
visi namie, brolius Daminika 
Norkina, Filadelfijoj ir Stanis
lova, Lietuvoje, kaipo ir dvi 
seseres Karaszkiene ir Vaszke- 
levicziene, Filadelfijoj kaipo 
ir du anukus. Palaidota Sere- 
doje .su bažnytinėms apeigoms.

— Panedelio vakara Blan- 
cze Dubickiute, 324 W. Coal 
uly., ir jos drauge Albina Pasz- 
kevieziute, 514 W. N,ew York 
uly., likos parmusztos per au
tomobiliu ant kampo Main ir 
Centre uly., kada norėjo perei
ti ant kitos puses ulyczios. Juo
zas Rise, isz Hazletono, kuris 
partrenke mergina, tuojaus su
stojo ir nuveže jas pas daktara 
Monaghan, kuris apžiurėjo 
merginas ir suteikė joms dak- 
tariszka pagialba. Nusiunstos 
namo sziadien abi jaueziasi 
daug sveikesnes.

— Isz priežasties daug at
sitikimu kur szunes inkando 
keliolika žmonių ir vaiku, val
džia atsiuntė specialiszka agen
tą kurio užduotis bus iszszau- 
dyt visus .szunis kurie-bėginė
ja po ulyezias be laisnu. In lai
ka szesziu įsanvaieziu, devy
nios ypatos likos inkastos per 
szunis.

— Nedėlios nakti palicija 
buvo paszaukta in spykyze ant 
N. Emerick uly., kur areszta- 
vojo asztuonis vyrus ir dvi mo
teres kurios pakele bolszevi- 
kiszka revoliucija su szaudy- 
mais. Visi likos uždaryti ant 
pakutos in klosztori bet pa
leisti ant rytojaus. Ona Szu- 
pieniene, pas kuria toji kare 
atsibuvo, likos aresztavota už 
pardavinejima gerymu be lais
nu ir pastatyta po 500 doleriu 
kaucijos o jos brolis ,Albertas, 
taipgi pastatytas po kaucija už 
paleidima keliu szuviu isz re
volverio. Kiti septyni vyrai ir

motere, po -perklausymui pas 
burmistrą, likos paleisti namo. 
Palicija mano iszczystyt visas 
tokias urvas kuriose pardavi
nėja geryma be laisnu ir atsi- 
buna visokios 
puotos.

t Antanas 
m. amž., gerai 
kailis.

Misiūnas, 22 
žinomas jauni- 

gyvenantis ant 106 N. 
Lehigh avė., mirė Panedelio
ryta vietinėje ligonbuteje. Ve
lionis paliko motina Rože, tris 
seseres ir du brolius namie.

— Panedelio vakara pra
sidėjo novena prie Szv. Juoza
po, Szvento Jurgio Lietuviu 
bažnyczioje. Pamaldos kožna 
vakara 7:30 valanda.

— Plentas, vedantis 
Hazletona, nz Pottsvilles, 
slinko in z’ine ant 30 pėdu, 
per ka visi 'automobiliai turė
jo važiuoti per Mahanoju. Prie
žastis ingriuvimo buvo ta, kad 
angliniai butlegeriai pakasė 
žeme iszimdami anglis.

in 
in-

LIGHT MEDIUM OR DARK AND TWO SIDES AT ONE TIME 
ADE THE TWO FINE POINTS OF THIS TOASTER OF MINE

TOAST? WHY 

THIS IS AS 
BLACK AS TUT. 
ACL OF SPADES

J DON'T T£LL ML / I ASKLD 

A MONTH AGO FOQ ONE. ? 
OF TUOSE. NEW AUTOMATIC l 

TOASTERS THAT MAKE GOOD 
TOAST LVLQY TIME WITH 
NO WATCHING AT ALL// /

'HLRhtEB
Nuliūdęs Piemuo.

Kitados buvo karalius kuris

MILTAI
unate daugiams kepaliu 

geresnes duonos

turėjo puikia duktere vardu'buvo nusįstebe 
Felicija.

Būdama puiki ir geros <szir- 
dies, daug kunigaikszeziu sten
gėsi ja gauti sau už paezia ir 
tame mieryje pribuvinejo isz bus 
tolimu szaliu bet kunigaiksz--' 
cziute Felicija pakratė su gal
vele ir kožnam atsakinėjo sa
vo szirdi ir ranka.

Karalius su karaliene jauLTOu„„„ ■- ___ •.i v d ik cL 1 d I -te-v •. - g- 
pradėjo senst ir. labai geide guole puįkiai žįd

Tamaqua, Pa. f Ona Adzen- 
tavicziene, (Patrikiute), mirė 
Nedelioje Geisingerio ligonbu- 
teje Danvillej, po trumpai li
gai, turėdama operacija dvi 
sanvaites adgal. Velione buvo 
gimus Tamakveje ir buvo duk
tė Teodoros Norvidienes. Pa
liko motina ir patėvi, tris bro
lius, Tamakveje ir dieduką, 
Mikola Pajauji, Mahanojuje. 
Prigulėjo prie S.S. Petro ir Po- 
vylo parapijos.

Frackville, Pa. f Panedelio 
ryta, apie 3:30 vai., mire gerai 
žinoma Ona Bernotaitiene, pas 
savo duktere Jurcziukoniene. 
Velione buvo gimus Lietuvoje, 
pribūdama in Frackville kada 
buvo da maža mergaite ir per 
visa taji laika iszgyveno. czio- 
nais. Prigulėjo prie vietines 
Lietuviszkos parapijos ir keliu 
bažnytiniu drauguviu. Paliko 
tris dukteres: Jurcziukoniene 
ir Laurusevicziene, Frackvillej 
ir Joniene Dubauckiene, Gil
bert one, kaipo ir du sūnūs Har
ry ir Juozą, Yonkers, N. Y. 
Taipgi paliko 18 anuku ir anū
kių. Laidotuves atsibus Ket
verge ryta su bažnytinėms 
apeigoms.

— Vaistine palicija padare 
krata ant visu bizniavu vietų, 
kuriose radosi pinigines ma- 
szinos. Užeja pas Juozą Baisa 
ir Martina Nash, rado penk- 
centines ir kvoterines maszi- 
nas kurias pasiėmė su savim. 
Kaltininkai turėjo užmokėt po 
14 doleriu bausmes ir $4.50 
kasztu.

gejo jog sekiosi 
Antra vakara u 
colius užaugia 6 

i jau turėjo lapu

5 kada pare- 
au iszsprogo. 
a buvo kelis 
treczia diena 
ir bumbure-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriuq 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

f
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s r. i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą $ieta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:

idant ju vienatine dukriuke 
apsivyruotu priesz ju smerti. 
Negalėdami prispirt ja ant ap- 
sivyravimo, davė jai tokia ro
dą: idant prižadėtu tam savo 
szirdi, kuris atnesztu geriau
sia dovana kuriai patiktu, atei- 
nanezia varduvių diena, ir su 
tuom apsivyruotu.

Felicija prižadėjo ir sutiko 
ant to. Tuojaus tėvas apgarsi
no po visa karalysta ir tuojaus 
visi kunigaikszcziai ir prasto 
gimimo jaunikaicziai nusidavė 
in visus krasztus svieto jeszkot 
dovanos kuri patiktu Felicijai.

Tame laike gyveno netoli 
palociaus piemuo vardu Oto
nas, kuris iszgirdes apgarsini- 
ma karaliaus, nuliūdo labai. 
Mylėjo jis szirdingai kuni- 
gaikszcziute Felicija bet ne- 
dryso ne dirstelėt in jos meilu 
veidą būdamas tik piemeniu. 
Dūsavo per visa diena nes la
bai geide nusiunst kokia dova
nele del karalaites jeigu turė
tu sziek tiek pinigu ant nupir
kimo dovaneles.

žodžius, pasilenkus prie Otono, 
pabueziavo ji in kakta.’

Vos tai padare, stojo priesz
juos puikia deive, kalbėdama: I mahanoy city;516 W. Spruce St,

— Tavo meile permaine pa- , 
vidala szito jaunikaiezio! — 
dalypstedama su ranka Otoną, 
kuris tuojaus persimaino isz 
vargingo piemenio ant pui
kaus kunigaikszczio, puikiai 
pasiredžiusio in mėlynus ir 
auksinius rubus.

— Gerai sau iszrinkai, ka
ralaite, — kalbėjo deive, — te
gul tosios mėlynos rožes atne- 
sza tau gilinki! Su tais žodžiais 
isznyko taip staigai kaip pir
ma pasirodė.

Tada su dideliu pūtimu triu- 
bu, karalius apszauke vyra sa-' 
vo dukters, kalbėdamas susi-! 
rinkusiems žmoniems jog isz 
priežasties artinaneziog svod- 
bos savo dukters Felicijos su 
kunigaikszeziu Mėlynu Rožių 
svodba trauksis per tris dienas 
per visa jo karalyste. j

— Tegyvuoja ilgai jauna 
karaliszka pora! — szauke, 
žmones. — Urra! Urra!

Taip tai buvo užmokėtas ge- 
raszirdingas piemuo už pri
ėmimą senelio ir gyveno links
mai ir ilgai su savo patogia ir 
meile' pacziule.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J
I — Kas tai gahrbuti do au- 
I guole? — klaus,ibejo pats sa- 
. ves. Bet da labįiau nusistebėjo 
i kada sugryžo piamo ketvirta 
, . „„„.a ir paregėjo savo au-

Jinczia. Buvo 
tai puikios m^įhos rožes ko
kiu da savo g 
regejas.

Kvapsnis nu 
sa aplinkine o 
šia jo;
naszauke su d:

— Na, tai tur|siu puikia do
vana del karalaites o rytoj jos 
varduves.

III. , 
Persimainimas Ofono ir Apsi- 

paeziavimas su Karalaite.
Atsikėlęs Otonag ant ryto- 

jaus anksti, nuskyne puikias 
rožes, padare puiku bukietą ir 
nunesze in palociu.

Visi kunigaikszcziai buvo 
susirinkia ant 'kiėmo palo- 

. ciaus, puikiai pasirodė in szil- 
kus ir žibanezius, ginklus o 

, kožnas laike rankoje dovana 
tikėdamiesi jog apl^ikys ja už 
paezia.

Tarnai užtrubino in trubas, 
. padėjo puiku divonų įr atėjo 

karalius .su savo dukt^re.
Da niekad karalaite <aip n i- 

kiai neiszrode kaip sfcįadieJ'^ o 
kunigaikszcziai pra/dejo kuo- 
pintis aplinkui su 4avo dova
noms o kožnas sz^uke:

—Žiūrėk ant mąbno! Ir mano ! 
Kožnas mete in £ojas karalai
tes .savo dovana, i

— Ar tai viskas? — paszau- 
ke karalius.

— Da ne, szvitsiausias kara
liau. Da randas,! kokis tai pie
muo su dovana, — atsiliepe. 
juokdamasis vienas isz kara- 
liszku tarnu.

Kada Otonas' prisiartino su 
savo dovanele yįsį net susilai
kė savo kvapai matydami mė
lynas rožes, ko|įu da savo gy
venime niekas Tebuvo mate.

— O! — pasz,luke karalaite 
Felicija nusistebėjus. — Yra 
tai puikiausia <|ovana isz visu! 
Ir prisiartinus ’prie Otono pa
ėmė rožes su busiszypsojimu.!

— Ka tai ženklina? — pa-Į 
szauke užsirusbįnes karalius, j

— Tai ženkįna jog dovana 
priimu o su ja; įr vyra sau isz-! 
sirinkau, — albedama tuos

ksjjije nebuvo

Įju buvo po vi
jas navatniau- 

buvo h|ber,szkecziu ir 
tugsmu:

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.-

MAHANOY CITY, PA. '
VAISIAI GIRTUOKLYSTES.

'Syracuse, N. Y. — Pas Ste
poną Krinicki atvažiavo du jo 
pažystami isz Buffalo kuriuos 
gaspadorius pavieszino guzute 
ir alum ir ant galo visi kiau- 
liszkai pasigėrė. Gaspadine tik 
ka buvo padavus pietus kad 
sztai Steponas iszgirdo kaimy
ną grajinant ant armonikos ir 
kanecz užsispyrė kaimyną už- 
praszyt su armonika pais save. 
Pati tam pasiprieszino turėti 
daugiau svecziu, pagriebė vy
rui už rankoves ir neiszleido 
girta isz stubos.

Tasai baisiai insiuto ant to
kio pasielgimo moteres, pagrie
bė nuo stalo duonini peili ir 
smeige nelaimingai moterei in 
pilvą. Palicija nuveže visus ant 
palicijos stoties o motere nu
veže in ligonlbute kur in kėlės 
valandas mirė.

PAINU WEIL Ė R O

MOSTIS į 
bbu SZALCZIO

Preke 5c. 10c. 25c.
Gyduole - Tabletai - Mostis arba 
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

Nuo 
Neuralgiškų 

Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

n.
Pasejimas Stebuklingu Seklu.

Kada viena diena sėdėjo nu
lindęs savo grinczeleje prie 
stalo, valgydamas prasta val
gi kuris susidėjo isz duonos ir 
sūrio, staigai pasirodė ant 
slenksczio mažas žmogelis, su 
ilga barzda ir žibancziom juo
dom akimi. Dirstelejas ant 
Otono isztare drebancziu bal
su:

— Mano jaunas prieteliau, 
ar nepriimtam nuvargusio se
nelio ant nakvynes ir ar ne
duotum kąsnelio duonos? No- 
ilnts jeszkojau prieglaudos 
pas visus žmonis mieste bet 
jie mane neprieme. Kojos ma
no jau nutirpo ir esmių labai 
nuvargęs.

— Meilingai tave priimsiu, 
seneli. Ka turiu tai tuom szir
dingai su tavim pasidalinsiu, 
turiu duonos del trijų ir sziau- 
du del guolio.

Senelis pasiliko pas piemeni 
ant nakvynes, kuris pasidali
no .su savo maistu ant rytojaus 
taip kaip padare su vakariene. 
Vos pradėjo szvist, senelis jau 
buvo ant kojų ir pasakė Oto
nui jog turi toliaus eiti.

— Pinigu neturiu idant tau 
isznagradint už tavo szirdinga 
priėmimą bet paimkie sztai 
szitas sėklas ir pasodyk savo 
darželyje. Ju vaisiai tau gau
siai užmokės už gera tavo szir
di del nepažinstamo.

Kalbėdamas tuos žodžius, 
senukas indejo Otonui tris su
džiūvusias sėklas in delną ir 
isznyko isz akiu.

Piemuo labai nusistebėjo bet 
pastanavijo padaryt kaip se
nukas paliepė. Nuėjo in savo 
darželi prie grinczios, pasėjo 
sėklas ir nusidavė prie darbo.

Kada sugryžo vakare, kaip

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO);
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA j

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

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

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose ’•* 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, 2-1512

Minersville, Pa. f Sofija 
Ganglevškiute, 20 metu, likos 
užmuszta ant vietos per troka, 
Nedelioje po piet apie 3 vai., 
kuri vare kokis tai Mikolas 
Gon'tarczyk, isz Jonestown, ku
ris vėliaus likos aresztavotas 
ir uždarytas kalėjime. Sofija 
su siasvo drauge Gracija Er
nest ėjo plentu kada atlėkė 
t rokas kuris trenke in Sofija 
numesdamas ja in szali kelio
lika pėdu. Dreiveris troko pri
sipažino kad jisai jaute jog ka 
toki pataikė bet nesustojo per- 
sitikrint kas atsitiko ir nuva
žiavo toliau. Bijodamas kad 
jis bus aresztavotas už vary
mą troko be laisnu, pabėgo 
bet vėliau likos suimtas. Ve
lione paliko tėvus, tris seseres 
ir viena broli.

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

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

NĖRA REIKALO BARTYS JEIGU NAMUOSE 
TURĖSITE ‘‘TOASTMASTER”

Branchdale, Pa.— Jonas Gus
taitis, nupuĮoles nuo trepu na
mie, skaudžiai susižeidė galva, 
per ka turėjo Ibuti nuvežtas in 
Pottsvilles ligonbute.

Labai lengvai ji vartuoti! Tik 
užstatykite szi ‘‘Toastmaster” 
del bile kokio ‘‘tosto” kokio 
reikalausite — indėkite rieksni 
duonos, paspauskite rankinuke 
ir užmirszkite apie tai... In
trumpa laika turite skanu kar- 
szta apkepyta duono (tostą) 
pilnai apkepyta ant abieju pu- 
su.... Už taigi gaspadines nori 
turėti szita Toastmaster savo 
namuose.

Inmokėkite $1.00 
Po tam $1.50 ant menesio

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 

“krajaviszkos” mados. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su 
“Occident” miltais. Juso sztorninkas 
sugražins jumis pinigus jeigu ne bu
site pilnai užganėdinti.

K OCCIDENT 
FLOUR

A

OCCIDENT 
FLOUR
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