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Isz Amerikos PASEKMES
GIRTUOKLYSTES

BAISI ORINE
NELAIME

20 UZMUSZTI;
60 SUŽEISTI

MOTERE DA BUVO GYVA 
O VYRAS ISZKASE JAI 

DUOBE IR DIRBO GRABA.
Pendleton, Tenn. — Alber

tas White, 53 metu, likos aresz- 
tavotas už priskubinima mir
ties savo paežiai, isz baimes. 
Motere 'buvo iszbadejus nes 
sirgdama neaplaikydavo jokio 
maisto nuo vyro kuris ja visai 
neprižiūrėjo.

Negana to kad motere sirgo,' 
Albertas iszkase jai duobe ar
timoje namo ir dirbo jai gra
bą prie lovos kad galėtu ji ma
tyt jo darba, kalbėdamas jai 
nuolatos kad jau yra pasiren
gęs ant jos mirties. Motere, ma
tydama toki pasielgimą 
vyro, mirė greieziau ne 
buvo tikėtasi.

Motere Pasigerdavo Kas Die
na ir Bjaurino Dukrele.

PERDURE VYRA PEILIU 
IR PATI NUSIŽUDĖ.

14 Pasažieriu Sudege
Smert Nukritusiam

Eroplane.

Ant EKSPLOZIJOJ DINAMITO.

savo
kaip

AR ŽINOJO KAD JU GRIN- 
CZELEJ RANDASI TOKIS 

SKARBAS?
L ton, W."Va. — Užėjus 

r szalcziui ir sniegui, 
k mer Seubley, 89 me- 

-ere, mirė nuo ba-
- y? lo. Kada sudus par- 

i'."” .rginga bakūžėlė kad 
Hi kasztus už laidotu- 

■‘-'■rbininkai, griaudami 
/. Hakuželes, kad ant. jos

Hammond, Ind. — Kaimynai 
pranesze palicijai apie szeimy- 
niszka tragedija kokia atsitiko 
name Rufino Rolko, Czeko. 
Kada palicija pribuvo su am- 
bulansu, persistatė jiems kru
vinas. regėjimas: ant grindų 
gulėjo kraujuose pervertas 
peiliu, pusgyvis vyras. Kada 
jo pradėjo klausinėt palicija, 
tasai vos girdimu balsu atsake 
kad ji nudure jo pati su peiliu.

“Mano motere beveik kas 
diena pasigerdavo ir bjauriai 
pasielginejo sut musu szesziu 
metu dukrele o kada parėjau 
isz darbo, radau dukrele ver- 
kenezia ir baisiai sumuszta. 
Kada užstojau už dukrele, toji 
szetone pagriebė peili ir be jo
kio žodžio dure man in kruti 
ne” — kalbėjo mirsztantis.

Motere gulėjo ant lovos nu
duodama mieganti, kada pri/ 
buvo palicija. Kada vieni ap
žiūrinėjo vyro žaiduli, vienas 
isz palicijantu priėjo prie lo
vos ir suriko ant nelabos mo- 
teres kad keitusi ir eitu su

Motere atsikėlė bet vos pa- 
licijantas užsikreipe in ja už
pakaliu kad duoti jai apsi
rengti, motere pagriebė peili 
isz po paduszkos.ir persipjovė 
sau gerkle nuo ausies lyg au
sies. Žinoma, ant vietos atliko 
bjauri motere. Vyras mirė li- 
gonbuteje o dukrele atiduoto 
in sieratu prieglauda.

Sztai pasekmes girtuoklisz- 
ko gyvenimo!

10 ISZ JU BUVO VOKISZKI 
TURISTAI.

JAUNA, MOTINA PASI- | PAVOGĖ KELNES IR 265 
SKANDINO VIEDRE

VANDENS.
j Augusta, Me. — Mrs. Fran-
I ciszka Bradley, 21 metu, moti-
I na dvieju mažu vaiku, vienas 5
I o kitas 18 menesiu amžiaus, in- 
ikiszo galva in viedra vandens
I ir pasiskandino. Pagal vyro

Meksiko Miestas. — Dvide-, ” .. . v • ri v , I o kitas 18 menesiu amžiaus, in- szimts žmonių likos uzmuszta!, . ■ . . . _ ,
o 60 sužeista Jideleje eksplozi-1 _

... . i I H* Ua-oioiAtviiuiiiv. jl aj^čiL vyiujoje dinamito kuris buvo .su- \ ® _
, , ta z- i i ' apsakymą tai motere buvo la-krautas vagone. Drūtis eksplo
zijos suardė taipgi deszimts1 
vagonu, kelis artimus namus ir,

vAiikesni n
| “nuplaus 

ten
dorins 

P i-ma kadneiszdave
daugiau kaip o0 tukstancziai.

Ar tieji vargingi senukai ži
nojo kad sienose vargingos ba
kūžėlės radosi tokis skarbas 
isz kurio jie nepasinaudojo?

AR RANDASI KUR DIDES
NIS LEPSZE VYRAS?

Buffalo, N. Y. — Priesz su
džia ana diena -stojo farmeris, 
Vladas Kuchac, kuris skunde 
savo prisiegele už nepadoru 
pasielgimą -su juom. Vargszas 
skundėsi buk jo paeziule ji isz- 
guidavo naktimis gulėti su gy
vuliais o valgyti turėjo skiepe. 
Kada stovėdavo kalbėdamas 
su kaimynu tai motere juos ap- 
laistydavo vandeniu. Paeziule 
jam nedavinėjo pinigu ant ta
bako todėl buvo priverstas rū
kyti kopustinius lapus. Sudžia 
ji perskyrė nuo tokios bobos.

VAGIS ISZTRAUKE $500 SU 
LAZDUKE, ISZ BANKUS.
Lancaster, Pa. — Du vyrai 

a'teja in Fulton National Ban
ka, priėjo prie langelio prie 
kurio tame laike nesirado ka- 
sieriaus ir vienas isz ju su laz
duke isztrauke pundeli bu- 
maszku kurios gulėjo ant sta
lo, po tam malszei apleido ban
ka. Tula motere mate visa at
sitikima bet buvo taip persi- 
gandus kad iszbągo laukan in 
kėlės miliutas vėliaus rėkda
ma kad banditai apiplesze ban
ka. Vagiu nesusekta.

ISZ LIETUVOSDOLERIUS.
Elizabeth, N. J. — Angelo 

Caminetti, burdingierius, atsi
kėlęs isz ryto eiti in darba, ne
rado savo kelnių ant paprastos 
vietos kuriose radosi 265 dole
riai. Pakol gavo pasiskolinti 
kitas ir galėjo praneszti apie 
dingima kelnių ir pinigu pali
cijai tai vagys jau radosi už 
septinto kalno.

RADO MAISZE NEGYVA 
KŪDIKI.

Jauneikiai.,—Joniszkio vais. 
Tikėjimui kaime nusilpus, nu
smuko ir dora. Neperseniai 
vietos* ‘ didvyriai ’ ’ su savo sė
brais iszvarte kapinėse kryžius 
o sztai pereita sanvaite Ado- 
maiezio miszkely rastas maisze 
inkisztas jau nebegyvais kūdi
kis. Palicija dalyka tiria ir 
stengiasi surasti kaltininkus.

įbai nusiminus i-sz savo gyveni- 
l mo ir nekarta jam kalbėjo kad 
įjos gyvenimas ant farmos yra 

, s labai nuobodus ir kerszino 
I atėmimu sau gyvasties.

Amecameca, Meksikas. — 
Deszimts Vokiszku turistu ki
kenti' namo po atsilankymui .geležkelio stoti, 
in Meksika ir keturi varytojai 
eroplano likos uzmuszti kada .degantis vagonas, prikrautas j 

ITALAS NORĖJO PRIVERS
TI MERGINA PRIE MEILES 

BAISIU BUDU.
Connellsville, Ohio. — Mari

ano Gnagi pasiutiszkai insimy- 
lejo in Anglikiute, Blanch 
Mertz ir kada ana diena atėjo 
pas ja ir melde kad toji iszeitu 
ant gonkeliu pasikalbėt su 
juom, toji ant jo noro nesuti
ko. Tada tasai makaronas pri
verstinai ja isztrauke isz namo 
bet panaudojo baisu budu. Už
dege jis szmota dinamito kuri 
padėjo prie duriu. Eksplozija 
isznesze beveik visa pryszaki 
namo. Ne tik mergina iszbego 
laukan bet ir visi žmones. Pa
licije suėmė inirszusi Itala ir 
uždare už groteliu ant atvesi
mo nuo savo meiles.

Priežastis eksplozijos buvo

trijų motoriu eroplanas nukri-' anglimis, nusirito nuo sztangu 
to tarp dvieju vulkanu Popo' pataikindamas in kita vagona 
catelpeti ir Izlacihuatel. Ero-(kuriame radosi pilna dinarai- 
planas nukrisdamas susidaužė to. 
ir užsidegė, visi pasažieriai ir 
lekiotojai sudege ant anglies. 
Buvo tai viena isz baisiausiu 
oriniu nelaimiu kokia kada at
sitiko Meksikoj. Tarp užmusz- 
tuju Radosi szeszios moteres. 
Trysybuvo žymus žmones: ku- 
nigaiksztis, kunigaiksztiene ir 
baronas. Visi atplaukė ant 
Hamburg-American linijos in 
Amerika.

Turistai apleido Meksikos 
Miestą praeita Ketverga, lėk
dami in Guatamala paranda- 
■votam eroplane nuo Meksiko- 
niszkos lekiojimo kompanijos 
o in dvideszimts minutu ve
liame g 
lio pa

'įntojai mažo mieste- 
jip eroplanas nu- 

krit'd ir pradėjo degti. Pirm ne
gu/galėjo pribūti in laika isz- 
gialbet pasažierius tai jau vi
si buvo sudegia ant anglies.

MOTERE PALINDO PO KIR
VIU; VYRAS JAI KIRTO./

\ Hazleton, Pa. — Mrs. Ernes- 
tina Cook, pati mokytojaus 
priblikineje mokslaineje, likos 
surasta skiepe savo name su 
perskeltu pakausziu. Palicija 
aresztavojo vyra bet tasai isz- 
sikalbinejo buk jo motere pa
lindo po kirviu kada kirto 
malkas ir reže jai per galva su 
kirviu. Vyras buvo nesenei pa
leistas isz Danvilles ligonbutes. 
kur gydėsi ant nerviszkos li
gos.

Badai motere atėjo pažiūrėti 
ka vyras daro ir atsistojus už
pakalyje kada vyras užsimojo 
su kirviu, pataikė jai in galva.

Badai vėliaus vyras prisipa
žino buk moterei kirto keturis 
kartus per galva. ,

VAGYS PAVOGĖ BRANGU 
KRYŽIŲ ISZ KATEDROS.
Philadelphia. — Vagys insi- 

gavo in -S-S. Petro ir Povylo 
Katalikiszka katedra paimda
mi puiku kaulini Kristaus Mu
ka nuo kryžiaus, subjaurino 
altorių jeszkodami kitokiu 
brangenybių ir pabėgo. Taip
gi paėmė du brangius auksi
nius kieliku-s ir kitas brange
nybes. Muka buvo prikalta 
prie kryžiaus kuris buvo pri
kaltas prie sienos kuri vagys, 
negalėdami atpleszt, nuplesze 
kauline Muka Kristaus kuri 
buvo trijų pėdu ilgio ir svėrė 
125 svarus.

Muka buvo padirbta per se
novės artistą Fra Carlo Anto
nio da S. Maria, mieste Genoa, 
Italijoj, 16-tam -szimt-metyje. 
Buvo rodomas beveik po visa 
svietą o 1860 mete nupirktas 
per Najorko dailės draugija. 
Mete 1862 nupirko ji tūlas Fi- 
•ladelfijietis ir padovanojo del 
vyskupo Neuman kuris patal
pino ji katedroje ir nuo tojo 
laiko radosi prikaltas ant -sie
nos.

Palicija jeszko vagiu ir -pra- 
neszta apie tai po visas Suv. 
Valst., kad nepirktu tosios 
brangios Mukos nuo vagiu.

KŪDIKIS GIMĖ SU ŽIEDU 
APLINK SZIRDI.

Chicago. — Daktarai nema
žai nūs" gebėjo kada tyrinėjo 
mirti k/1 pkio kuris staigai mi
re rodos be jokios priežasties. 
Kada perpjovė krutinę ir dirs
telėjo ant szirdies net nutirpo 
isz nusistebėjimo nes aplinkui 
szirdi radosi mažas žiedas. Pa
gal daktaru nuomone tai moti
na, būdama neszczia, turėjo 
nuryti žiedą ir laike kūdikio 
iszsivystinimo viduruose, žie
das gavosi ant szirdies.

APLAISTĖ NIGERI (GAZO
LINU ANT “FUNIU” 

IR UŽDEGE.
Commings, S. C. — Du balti 

žmones, Robertas Shills ir Jo
nas Milleris, kurie jau buvo 
gerai užsitraukia, prikalbino 
sena nigeri, Mose Ross, 69 me
tu, kad jis eitu su jais in saliu- 
na. Prigirdė senuką gerai, isz- 
vede laukan ir arti namu ap
laistė ji gazolinu ir uždege. 
Senukas mirė didelese kanezio- 
se o baltieji isZgamos likos už
daryti kalėjime. Kad taip butu 
padare juodi žmones su baltu 
tai butu pakarti ant pirmuti
nio telegrafo stulpo.

SŪNELIS ISZDAVE TĘVA 
KURIS NUŽUDĖ MOTINA.
Louisville, Ky. — Artimam 

miestelyje Wilson kaimynai 
surado negyva Mrs. Gertruda 
Yardley su perszauta krutinę. 
Palicija naudojo visokius bu
dus ant susekimo žudintojaus 
ir norints nužiurinejo jos vyra 
bet tasai turėjo gera iszsikal- 
binejima ir ant jo negalėjo su- 
mest kaltes. Jo sūnelis, asztuo- 
niu metu, klausydamas tėvo 
iszpažinimo savo nekaltybes, 
staigai paszokes ant kojų, pa
sakė kad tai jo tėvas nužudė 
motina po karsztam barniui o 
kada motina gulėjo ant grin
dų, pagriebė revolveri isz sze- 
pos ir paleido in ja du szuvius. 
Tėvas uždarytas kalėjime lyg 
teismui.

KANKINAMA 
SILPNA-PROTE.

Sziiauleniai.,— Sziaulenu pa- 
rap., pas tūla ūkininką gyveno 
jo sesuo siilpna-prote. Seni 
žmones sako, silpnaprote ja pa
dare jos žiaurus tėvas, kuris 
dažnai ja muszdaves per galva. 
Nors ji dabar yra 60 metu am
žiaus, bet dar nėra turėjusi jo
kio apavo, visuomet vaikszto 
basa. Vasara nors gano ban
da, valgyti per diena gauna tik 
uomet basa. Bet o, visi namisz- 
kiai, net ir vaikai gaili ja musz- 
ti, skriausti, o jai nei žodžiu ne
valia pasiprieszinti. Vietiniai 
gyventojai stebisi, kaip ji bū
dama silpna-prote, turi tiek 
daug kantrybes ir niekur nebė
ga isz namu.

MOTINA SU BURDINGIE- 
RIUM KANKINO VAIKUS.
Hagerstown, Md. — Mrs. Vir

ginia Daley likos nubausta ant 
meto kalėjimo už nelaba pasi
elgimą su savo vaikais ir kan
kinimą ju visokiais budais bet 
sudžia ja paleido ant liuosybes 
su prižadėjimu kad ateityje Į per keturis jaunus vyrus, ku- 
geriau pasielgines su vaikais rie vėliaus likos suimti per pa
ir praszalins nuo kurdo savo 
prielaidini George Steins, su- 
jeszkos savo vyra ir su juom 
gyvens kaip privalo.

Motina uždarydavo vaikus 
ant pastoges, plakdavo juos 
nemielaszirdingai o tame dar
be prigialbinejo jai 'burdingie
rius. Motere szsikalbinejo kad 
jos vyras ja apleido keturi me- 
tai- adgal ir ji turėjo laikyti 
;Įhir'd?rigieriu kuris ja maitino, ge tai da nedažinota.

4 ĮSEGAMOS KANKINO
MERGINA VISA NAKTĮ.

Richmond, Va. — Jauna, 23 
metu mergina, pribuvo in czio- 
nais beveik pusgyve, apsaky
dama palicijai kad ji buvo nu
rėdyta ir deginta su zapalkoms

licija ir uždaryti kalėjime.
Mergina pasakė kad tieji isz- 

gamos suviliojo ja in girria, 
kankino per visa nakti, sumu- 
sze skaudžiai, nuplesze visas 
drapanas nuo jos ir degino jos 
kuna zapalkoms. Mergina vos 
atsivilko in palicįjos stoti visa 
-sukruvinta ir pusgyve nuo tų
jų kancziu. Kodėl tieji iszga- 
mos taip bjauriai su ja pasiel-

UŽKASĖ KŪDIKI SKLEPE.
Utica, N. Y. ■— Kada darbi

ninkai didino skiepą, tusz- 
cziam skiepe užtiko dežukia su 
negyvu kudkiiu, jau gerai su
puvęs. Palicija pradėjo tyri
nėti kas paskiausia gyveno ta
me name ir pasisekė aresztavo- 
ti kokia tai Berta Lecznar ir 
jos mylima, Steponą Bodek, 
kurie radosi tame name keli 
menesiai adgal.

VERSZIUKAS SU TRIMI 
KOJOMS.

Bamberg, Pa. — Ant farmos 
Seymour Bioren ana diena kar
ve atvede versziuka kuris turi 
tik tris kojas — dvi pryszaky- 
je ir viena užpakalyje. Ver- 
sziukas auga puikiai ir yra 
smarkesnis už savo draugus. 
Nors farmeriui pasiūlė tūlas 
cirkininkas kelis tukstanezius 
už taji nepaprasta versziuka 
bet Bioren ji neparduoda.

SUNKI PORELE PAGIMDĖ 
9 SVARU KŪDIKI.

Shreveport, La. — Mrs. Ger
truda Kerns, 28 metu, kuri 
sveria tik 745 svarus, apdova
nojo savo prisiėgeli Cliff, ku
ris sveria 304 svarus, su duk
rele kuri sveria devynis sva 
rus. Ar dukrele bus kaip tėvai 
tai ateitis parodys.

HAUPTMANAS APLAIKE 
PRAILGINIMĄ GYVAS
TIES; KITAS ARĖSZTA- 

VOTAS BET VĖLIAU 
PALEISTAS.

Trenton, N. J. — Gubernato
rius vela prailgino Hauptma- 
nui gyvasti už nužudymą Lind- 
bergho kūdikio. Palicija badai 
aresztavojo koki tai Povyla 
Wendel, advokatu, buk tai jis 
nužudė kūdiki bet prie to pri
sipažinimo buvo priverstas 
per palicija ir vėliaus likos pa
leistas kada isztyrineta kad tai 
buvo neteisybe.

Girdėt kad gubernatorius 
aplaike naujus davadus nekal
tybes Hauptmano ir teismas 
prasidės isz naujo.

ANGLEKASIAI ATMETE 
PASIULINIMA 

OPERATORIŲ.
New York. — Kietųjų ang

lių kasyklų anglekasiai sta- 
cziai atmete pasiulinimus ang
liniu operatorių, nukirtima 
mokeseziu nuo 22 lyg 27 pro
cento, bet provijesi szesziu va
landų darbo diena, penkes die
nas darbo in sanvaite ir dides
nes mokesties.

Anglekasiu ir operatorių po- 
sei-s likos pertrauktas lyg 1 d. 
Gegužio ir 106,000 anglekasiu 
dirbs toliaus, pakol suredys 
nauja kontrakto.

TRUMPOS ŽINUTES
Atlantic City, N. J.,—Miestas 

uždraudė pardavinėti butlege- 
riu anglis po bausme. Tik ang
lis kurie buna atvežti per 
geležinkeli, gaili būtie pardavi
nėta mięste.

Philadelphia, Pa.,— Mrs. G. 
Leslie, 49 metu amžiaus', sude
gė ant smert savo name. Szale 
josios lavono surasta seni laik- 
raszczei ir dinerke gazolino. 
Palicije tyrinėje priežaste jo
sios sudegimo.

Elizabethtown, Pa.,— Trijų 
metu Ralph Martin, inpuo'le nr 
ceberi ver,danczio vandens ir 
apsiszutino ant smert.

Warren, Ohio. — Tėvas, mo-

VAH&W SMARKEI 
APDEGE.

Gargždai.,— Vaiteliu kaime 
ūkininko Ant. Žviliauis name 
invyko skaudi nelaime, kuri 
turėtu būti pamoka kitiems. 
Motina iszeidama in tvarta 
trioboje paliko du vaikus prie 
degancziois ugnies, kuriu vie
nam nežinia kokiu budu užsi
degė drabužėliai, kurie degda
mi iszdegino visa nugara. ■ Nu
kentėjos vaikas tuojau buvo 
nugabentas Kretingos apskr., 
ligoninėn, kur suteikta pirmoji 
pagialba. Tais atsitikimas tu
rėtu atidalyti akis “visoms 
motinoms,” kurios iszeidamos 
palieka mažus vaikus prie už
degtos lempos ar užkurtos kro
snies, kaip kurios iszeidamos 
dar ir duris užkabina.

KIEK PADARE TVANAI 
BLEDES PENNSYLVA- 

NIJOJE.
Harrisburg, Pa. -— Genera- tina ir duktė likos surasti ne-. iliszkas Adjutantas savo rapar- gyvi užtroszkia ant smert nuo 

te in gubernatorių pranesza angliino gazo kuris gavosi isz 
buk paskutinei tvanai Penu- pecziaus nakties laike. Sūnūs, 
sylvanijoj buvo priežastim atvažiavęs ta ryta pas tėvus, 
pražuvimo 80 ypatų. Likos su- rado visus, tris negyvus, 
žeista visokiuose atsitikimuo-' 
se 2,822 ypatos ir 50,730 pasi
liko benamiais. 1,078 namai li
kos sunaikinti, 38,796 szeimy- 
nos neteko naminiu rakandu ir 
kas tik radosi namuose, 158,- 
893 aplaike paszialpa, 46,981 
likos priglausti ir duota jiems 
vietas gyvenimo. ,

Warren, Pa. — Tiltelis, ant 
kurio praeitinėje trylika vai
ku, staigai sugriuvo ir viena 
mergaite prigėrė, o kitus isz- 
gialbeta.

Byron, Ga. — Deszimts žmo
nių likos užmuszta kada dide
lis bosas užėjo ant geležinke
lio. Visi likos baisiai sumalti.

NEPAPRASTAS 
NAUJA-GIMIS.

Dusetos.,— Bilaisziu kaimo 
p. Maitinto karve pagimdė ne
paprasta versziuka: vienas lie
muo, bet 8 kojos, 2 galvos ir 
vuodegos; tai suaugę dvynu
kai. Gimdymas buvo sunkus, 
veterinaras turėjo daryti oper
acija, bet nei karves, nei ver- 
szio neiszgialbejo.

ŽYDISZKAS REKRUTAS.

Jaunas Ickus pateko in karruo- 
mene. Kadai ji apmandieravo 
iff d'ave jam in ranka karabiną, 
apžiurėjo ji ir pamatęs skilę 
vamždes, paszauike in feltfebe- 
ri:

— Gaspadin feltfebel, tame 
karabine yra skilę, tai kad man 
uiž tai nebutu jokios bėdos.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. • Paskubinkite J __ _ „
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Kas Girdėt
Gera procentą aplaike kokiai 

tai poi,liūte, Jane Chapin, isz' 
Los Angeles, Kalifornijos, pa
skolindama 5,000 del kokio tai 
Peyton Renseller, kuris pasi
skolino nuo jos tuos pinigus

Isz Visu Szaliu
Tėvai ir motinos, auklėdami 

savo sūneli Ivg 20-tu metu, sal- . , , , . < . •, apie o() metu adgal. Sztai ana dmdami savo vargus ir kartv- ; .,, " 'diena motere aplaike nubes vdtije kad ju sūnelis atei- . . . . .. .. . 12a tukstanczius doleriu su szn
t.yje atsimokės jiems gausiai.! 
Motinos, kurios taip labai my
lėjo savo kūdikėli kad del jo 
labo paszvensdavo savo nakti
ni pasilsi, del jo vargo ir keri
te, tie tėvai ir motinos sulau
kia tos baisios valandos, kuri 
sugražina, jiems ju kūdiki be 
ranku, be kojų, sužeista sun
kiai, arba visai be gyvasties, 
tos motinos aplaiko žinia apie 
likimą, ju mylimu vaiku, ku
riuos paskerdė jom ant kares 
lauko arba, užmusze kasyklose. 
Tos motnios sūnelis sztai guli 
klane locno kraujo su perplesz- 
ta krutinę, sudraskytas grana
tu arba szuviu, sumindžiotas 
arkliu, ta motina, klausia ko
dėl jai iszplesze jos džiaugsmą 
ir vilti senatvėje. Kas atsakys 
jai kodėl ir kas? — ji nežino!..

DVI MOTERES LEKIOTO- 
JES UŽSIMUSZE.

Moskva, Bosija. — Dvi so-

SAULE” Mahanoy City, Pa.
ETIOPAI SUSZAUDE DU | 

ITALU ĘROPLANUS.
Addis Ababa. — Etiopai :

! „ Etiopams sunaikindami ■
jojviatines geriausios moteres le-1 vįsiszkai visa miestą Harar,' 

I kiotojos užsimusze ant vietos^ didžiausia miestą Etio- 
dinga padekavone už pasko-| szokdamos su paraszutais isz pijoj .Manoma, kad mažai žmo- 
lintus pinigus. Bynseller, už(eroplanu laike bandymu. Bara-* Hjn užmuszta nes gyventojai 
paskolintus pinigus, dasidirbo szutai neatsidare in laika i”1 (]a<,-jiMe kad Italai pradės boru-' 
milžiniszka turtą ir tokiu bu.j abidvi užsimusze. Vžmuszto-į ))ar(]uo(i miestą, pasislėpė isz 
du atsimokėjo savo geradejai j s>os yra Liūlia .Berlin ir Tema- 
už jos gera szirdi o jo gimines rf> Ivanova, 
atsisakė jam paskolint ne cen- 
ta.

Ateiviai turi pasilikti uke- 
sais szio sklypo arba bus isz- 
varyti.

Kongresmenas Martin Dies, 
Demokratas isz Teksu, mano 
inteikti kongresui byla kuri 
ketina užtvirtint szimtas kitu 
kongresmonu kas kiszasi ap
sunkinimo pribuvimo in Ame
rika ateiviams. Pagal taji nau
ja byla tai:

1. — Priverstinas iszsiunti- 
mas svetimžemiu kurie prasi
kalto kriminalisžkai priesz val
džia ir kurie apgavingai pri
buvo in szi sklypą.

2. —Iszvarymas svetimžemiu 
kurie in ezionais pribuna ant 
platinimo savo j^opagandos 
ant nuvertimo tepyrios vi/l-^ 
džios.

3. —Nužeminimas .skaitliams 
ateiviu in ezionais ant 60 pro
cento.

4. — Priverstinas užsiregis
travimas visu ateiviu ir turės 
prižadėti kad iszsiims ukesisz- 
kas popieras (citizen papers) 
in laika vieno meto po pribuvi
mui in ezionais.

Dies tvirtina kad kožna me
ta in Suv. Valstijas gaunasi 
vogtinu ir neteisingu budu in 
ezionais daugiau kaip du mili
jonai svetimžemiu kurie užima 
darbus czionaitiniu žmonių ir 
tas nevos yra priežastim dide
les bedarbes ezionais.

Moterėles, atsiklaupkite ir 
padekavokite Dievui kad netu
rite tokios uoszves kokia ran
dasi :lAbrantes, {Portugalijoj, 
kur gyveno jauna porele su 
motina vyro. Toji uoszvele su
sibartus tūla diena su savo 
marezia, iszliejo jai. pilna puo
dą verdanezios alyvos ant. gal 
vos. IToszve matydama ka pa
dare ir supratus savo paszelu- 
ma, isz baimes szoko in upe ir 
pasiskandino.

Isz to gali imti pamokinimą 
jaunos vedusios poreles, kad 
neprivalo gyventi drauge su 
uoszvems. Geriau vienam kam
barėlyje gyventi patiems ne 
kaip dideliam name su uoszve.

Nuo kokio tai laiko Anglijoj 
pradėjo ineiti iri paproti kaipo 
ir paliepimas daktaru, kad jei
gu žmogus yra nuvargęs ir tu
ri visokius ergelius, kad skai
tytu laikraszczius. Tasai prie- 
telis laikrasztininku yra pir
mininku draugavęs “Sanita- 
riszku Inspektorių,” kokis tai 
Werner Ribault. Ypatingai tie
ji, kurie turi suardytus nervus 
neatbūtinai turi skaityti laik- 
raszczins. Tarp kilo ko jis ra-

Iszo:
j “Asz pals esmių persitikri
nęs jog kas prie laikraszczio 
yra pripratęs tai be jo negali 
apsieiti ir nurimti. Jeigu kas 
isznaikintu visus laikraszczius 
lai nebutu ant svieto vietos ne 
del daugelio paikszu.”

Rodos jau yra persitikrino 
visi tie katrie yra skaitytojais 
laikraszcziu, kokis yra sunkus 
gyvenimas be skaitymo.

MASKOLEI VELA SUSIRĖ
MĖ SU JAPONAIS; KELI 

UŽMUSZTI.
Moskva, Bosija., —- Nežino

mas skaitlis Jaiponiszku karei
viu žuvo ir likos sužeisti susi
rėmime su maskoliais aut. rube- 
žians Bu'so-Manezuko, kaip a- 
pie tai pranesza teleigramai isz 
K'abarovsko. Septyni Japon- 
iszki kareivai perejo per rnbe- 
žiu artimoje Hunchun, perejo 
apie 800 pėdas in Rusiszka ru- 
bežiu ir szove in penkis Busiisz- 
kus rubežinius sargus. Japo
nai buvo priversti, (pr-asiszaiyt, 
palikdami du savo draugus ne
gyvus. Ant rytojaus apie 50 
Japoniszku kareiviu su maszi- 
niniais karbinais vėla užklupo 
ant tosios vietos, leisdami szu- 
viu’s in Maskolius, bet po trum
pam musziui buvo priversti ap 
leist, palikdami dau'geili savo 
draugu negyvus. Rusiszkas 
a'mbasadorius smarkei užpro
testavo priesz toki užklupima 
kymo neaplaike.

VOKIETIJE MOKĖS) TĖ
VAMS $4 UŽ KO1ŽNA

KŪDIKI. į
)

Berlinas, Vok.,-— Mdtyt Vo
kietijoj, susimažino gimimai ir 
jau stokus kareiviu del, armof u, 
nes valdžia apgarsino buk kož- 
noje szeimynoje kur 
pemki vaikai, o gimtu'

randasi 
augiau, 

tai už kožna. mokes po deszim'ts 
markiu arba 'kdfnris dolerius 
tėvams ant menesio ant jo už
laikymo. Ta suma valdžia mo
kes lyg vaikas sulauks 1G me
tu. Tiesos bus invykdytos pra
dedant- nuo 1-mos d. Liepos 
Badai apie 300 tukstancziu 
vaiku pasinaudos isz tojo pa- 
aukavimo.

Nicolas Roosevelt, kurie ne- 
senei kalbėjo Scranton, Pa., 
ant susirinkimo Century Kliu- 
bo, iszreiszke savo nuomone 
apie padėjimą Vokieeziu nuo 

■ kada užsibaigė Svietine Kare. 
Sake jis kad Vokieeziai nepri- 
pažysta kad pralaimėjo kare, 
jie sako kad kare tik paliovė 
ant kokio tai laiko. Hitlerio 
nusiuntimas vaisko in Rain- 
landa parodo kad Vokietija 
yra pasirengus atnaujinti ka
re o jeigu visas svietas nepasi- 
prieszys priesz toki pasielgimą 
Vokieeziu tai jie manys kad 
isztikruju laimėjo kare, tai 
ženklina, kad neužilgio vela 
prasidės Europinis szokis isz 
naujo. Sziadien allijentai ran
dasi nei pakarti nei paskandy- 
ti. Suv. Valstijos gal nebus in- 
painiatos in taji szoki, kaip tai 
buvo inpainiotos 20 metu ad
gal, tik gal tada, jeigu kare 
prasitęstu in tolimus Rytus. 
Jeigu prie to daeitu ir Japoni
ja butu in tai inklampyta tai 
tada butu sunku Suv. Valsti- 
jopis-^szsisukt isz to.

artimoje Quoram.

PRIESZININKAS KON- 
GRESMONO ISZ ARKANSU.

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas 
•> Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

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

Francuziszka misija ir kon
sulatas likos sunaikinti ir ke
lios bažnyczios. Apie 20 Italisz- 
ku eroplanu bombardavo laja 
aplinkine.

pa-

■szpo-

kalbu

apsivilkima, pataiso juk priesz

Atidaro uuri.s ir meilia 
žystama parapijonka.

— Ali! Klasinskiene, sv(

atviesti!
„A su 
n\ bei 

viskas nieko, nepagėlbstid in

Nenoriu ilgai 
stacziąi pasa-

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile 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.

MOSTIS
del

SZALCZIO
Preke 5c. 10c; 25c.

Gyduole - Tabletai - Mostis arba 
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

APDRAUDĖ SAVO PACZIA, skiene, tur-but 
ANT 25,000 MARKIU, PO 

TAM SUDEGINO JA.
Ortclsburg, Vok., —- Gasp>a- 

doriuis Aurich (livelier, likos 
nužiūrėtas už nužudinima savo 
paezios ir uždarytas in kalėji
mą.. Kelios sanvaites adgal 
sudelge jojo gri uezia, o kada 
žmonys nuvalinejo griuvėsius, 
rado suanglijusi kuna paezios. 
Galva ir kojos nuipuole nuo 
stuobrio, isz ko galema buvo 
dasiprast, kad motere buvo nu
žudyta. Tyrinėjimai (parode, 
kad gyvenimas tosios poreles 
buvo didžiausiam nesutikime 
ir lankei burdavosi, todėl pali- 
cije nužiurinejo Orvelleri, kad 
jis pirma nužudė savo paezia 
po tarn uždegė grinezia viltije 
uždengimo savo darbo. Orvel- 
ieris turėjo dvi. mylimas ant 
kuriu praleidinejo Jaug pinigu 
ir tos leipgi likos uždarytos in 
kalėjimą. \ryras praeita meta 
apdraudė savo paezia ant 25 
tukstancziu markiu, ir tas 
teilpgi davė suprast, kad geide 
nuo josios atsikratyt.

— ()j, kunigėli klebone, jau 
senei, rengiausi, lik vis negale-, 
jau kaip reikia persiiikriui.i 
Sziadien turiu viską iszkalbet!

— O kas do ergelis, Klasin- 
turejote koki

Mažam miestelyje' Wėiden, 
Bavarijoj, randasi gerai iszla- 
vintas bažnytinis choras. Isz- 
skiriant mažo pinigiszko atly
ginimo, kas metas aplaikyda- 
vo po deszimts baczku alaus 
isz vietinio bravoro. Miesto 
valdžią nutarė panaikinti taja 
metine dovana. Giesmininkai damas seno vi szku užlieku ture;nia apie •juos-

SURADO DIDELI SKARBA 
SENAM PIRAMIDE.

London, Anglija.,— Jeszko- 
tojas senovfezku užlieku Lam- 
uel Carruthers, kuris radosi
keliolika metu Egipte, jeszko- 

. cImiyirq ųpnnviszkii nv.linkn turn'
tuom labai užsirūstino ir pada- jo dideli giliulki surasti Fara- 
re straika. Bažnyczia pasiliko 
be gero choro o tas nelabai pa
tiko parapijonams kurie pada
vė skunda in miestą ir vela 
giesmininkai aplaiko aluti. — 
Tas aiszkiai parodo: “Kas 
szmeruoja tas ir važiuoja.”

Lietuviai kurie turi pilnas 
Amerikoniszkas popieras ir tu
ri tiesa balsuoti prisiartinan- 
cziuose rinkimuose, tai nerei
kalauja jokiu bobiszku mekle- 
riu ir iszkelimo 
“sokeriu,” tiktai 
savo iszmanyma 
Isztikro nevertas
tis Amerikonu jeigu duotųsi 
vestis ant saito, kaip kokis ne- 
iszmanelis. — Savo protą tu
rėkite, inekleriu neklausykite.

partijų del 
daro pagal 
ir sanžine. 

hutu vadin-

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES TURKIJOJ.

Ankara, Turkija. — Smar
kus drebėjimas žemes .sunaiki
no dvylika kaimeliu ir kelis 
miestelius Karšo aplinkinėje, 
artimoje Turkestano—Rusisz- 
ko rubežiaus, praeita Rei ny - 
czia. Manoma kad daug žirni
niu pražuvo. Kosteko aplinki
ne daugiausia nukentejo, tuks- 
taneziai žmonių pasiliko bena
miais ir gyvena budukese ant 
kalnu.

onu antgrabyje, vienam isz te- 
naitiniu mažesniu piramide, 
graba kokios tai. senoviszkos 
tai senoviszkos Faraoniszkos 
kuninga.ikszltienes. Szale {jo
sios grabo, likos užtikta skyle 
isz kurios pasipylė daug viso
kiu! žemeziugu. Buvo ten dau
gybe visokiu perlu, puiki juos
tele iszdeta su deimantais, pui
kus auksinis lenciūgas, ir zer 
kolas su auksineis rėmais. 
Badai tas įpiramidas 'likos pas
kalytas apie 4,000 metu adgal. 
Egipto valdžia paėmė puse to 
nSkarbo pa'gal tenaitines tiesas;

PASILIKO TĖVU 43-CZIO 
VAIKO.

Rahova, Bulgarija.—Mo'tere 
czionlaitino ūkininko Radomiro 
Pernyk, isz artimo kaimelio, 
apteikė savo vyra 43-cziu vai
ku ir sziandien ūkininkas tuom 
yra labai susirupinias, kaip vi
sus iszmaitis. Isz tuju 43 vaiku 
mirė dvylika. Yra tai jo pejik- 
ta pati.

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.
Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 

apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro apie 46 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Iii. Isz ten iszvažiavo in 
Tekaus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži-

■ ’ . Jeigu da yra gyvi ir
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isr.tikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

aiesmaguma ?
— Dar koki! 

insikalbet tiktai 
kati, jau negaliu ilgiau su vy
ru dalaikyt.

— Szitaip? Juk jusu Stepo
nas, su kuriuom apsivedei,’ bu
vo labai davadnas vaikinas. 
Koki skunda turite ant jo?

— O, kunigėli klebone, jaigu 
jausmas norėtu viską apsakyt 
tai nepabaigeziau iki rytojaus. 
Yra jis del manes sziurksztus, 
visados žiuri isz paniūru, nesi
rūpina apie vaikus, sėdi kar- 
czemoj, grajina kortom ir stik
lais. f

— Daigiai žinomi, — keliuo
se žodžiuose visai navątnas 
skundimas ir jeigu viskas taip 
yra kaip kalbat, tai man neisz 
aiszkinanti užduotis, kaip gak 
Įėjo Steponas ateit prie to, taip { 
trumpam laike? Rasakyk-gi, ĮKaip-gi galite reikalaut idant 
gal pati biski kalta tame?

— Asz, kunigėli klebone? —i 
Jeigu kunigėlis klebonas ži,no
tų kiek asz pati storojaųsi/kad 
tik ji nuo pikto kt 
Ir prasziau ii 
juom, atkandi

vieta pataisos dar blogesiAis; 
primenant, sziadien ryta... /— 
ežia pradėjo verkt; — sziadiSen 
ryta tai net... . {

— Na ka, pasakyk, nesibi
jok!

— Sziadien ryta tai net ran
ka ant manes pakele ir gal su
spaudė arba sudavė!

— Tai biski per daug, turė
jo but kokia priežastis?

— Kunigėli klebone, vakar 
vakare parėjo kaip paprastai, 
vėlai, ir pradėjo rugot ant szal- 
to valgio. Asz atsakiau: — Tei
singai sakant, tai tu ir szito ne- 
užsitarnavai! — Kaip tik szita 
pasakiau, sugryžo in savuosius 
draugus. Kada paskiau gryžo, 
jau nežinau. Sziadien isz ryto 
jau visi ant kojų tiktai, jis dar 
tuno pataluose. Kalbu žinok: 
— .Puikus isz ,tavęs ūkininkas, 
neduok sumenket vaikams ir 
naminiam. Neužilgio nebus ko 
prižiūrėt lies per tave daeisini 
ant elgetų. — Iszsižiojo jis ir 
pradėjo iszsikalbinet kad su

Z Į juom piktai apsieinu.
Ant to atsakiau jam pridė- 

reneziai, kaip užsitarnavo, ta
da puolė in toki piktumą kad 
net ant manes grasinės.

— Ar tas buvo prie namisz- 
kiu ir vaiku ?

— Taip, neskiriant!
— Tai negerai, — bet yra 

taip kaip isz kalno dasiprotė
jau. Tegul tas bus be’ užgavi- 
ino bet turiu jums, Klasinskie- 
ne pasakyt kad tame visame 
pati esi kalta.

— Asz, kunigėli klebone?| 
Gal kunigėlis klebonas 
sauna ?

— Neszposaunu bet 
kaip jaueziu ir matau. Kada žiuri o ežia motere peržiūri jo 
tai buvo, kaip kokius paskuti
nius gražius žodžius davėt j u- tai turėjo varguolis pats, kaip

NORS DIRBA RATUS BET
VAŽIUOJA BERATINIAM VEŽIME.

Narei szeimynos Firestone Tire Co., kuri dirba guminius 
ratus del automobiliu Amerikoj, ana diena iszbaude boratini 
vežimą, arba rogutes, Madeiroje. Yra tai panaszus in rogutes 
kurias laiko du tarnai už virvių kada tos rogutes cziuožia nuo 
kalno. Isz kaireses sėdi Harvey Firestone su savo paezia ir 
jo brolis Rogersas.

su vyrui:
— O, jau senei tam; tokis 

sziurksztus niurna neužsitar
navo ant gražaus žodžio; visa
dos laikiausi priežodžio: 
“Kaip rėksi girrioj, tai tau isz 
ten garsas atsakys.”

Ir dar norite idant vyras 
nebutu sziurksztus del jus? Na, 
o kada nors ant jo paskutiniu 
kartu žmoniszkai žiūrėjote?
• — Gal taip-gi jau labai se
nei: nesulaukimas jo!

— O, daug matosi, kad skun
dai jusu suvis neklausomi.

Yyras butu del jus szirdingas, 
idant ji trauktu in namus ir 
vaikus, jeigu svarstymus jo 
pakasi nejate ?

Turite nuo sziadien pilnybei 
kitaip apsieitinet su vyrui Kad 
ir asz bueziau tnii vitas' 
tikrai taipgi turecziau iszbegč 
isz namu pas draugus in kar- 
czema.

— Bet kunigėli klebone, tai 
daigias sunkus. Ka-gi ant mei
les Dievo turiu daryt?

— Bukite kantrios ir mei
lios taip kaip buvote priesz 
vinezevone ir kaip pritinka 
krikszczionei moterei. Ant 
sziurksztumo reikia atsakyt 
pritinkaneziai o kiek jis lenk
sis nuo .szeiniynos tiek daugiau 
jus darbuokites atjausti isz 
akiu skaityt jo mislis ir tais 
iszpildyt.

— Kunigėli klebone, nedide
lis nusižeminimas tai nesutin
ka su mano budu.

— Su jusu puikybe. .. pasa- 
kytie teiksitės. O tokiam karte 
kode! pas mane jeszkote pata
rimo? Kaipo pas piemenį, už- 

| tikrinaneziai patariu jums ge
riausiai. Sutikite taip tiktai 
ant keturiu sanvaieziu. Pama
tysime vienybe.

— Taip, žinau kad kunigė
lis klebonas gerai mislini. Pa
mėginsiu, norints teisingai .sa
kant, nelabai man tai gardu.

Po szitu žodžius iszejo.
Kada sugryžo in namus, už

tiko vyra daranti namuose 
tvarka. Vyriauses bernaitis sė
dėjo ant suolo ir prisižiurine- 
jo jam.

Motere tarė: — Jonuk, ko
dėl sėdi ir tinginiauji, ar nega
li levui prigialbet ?

Bernaitis paklausė o Stepo
nas nemažai nusistebėjo. Dar 
didesnis 'buvo įjo nnsist.ebeji-( 
maskada parėjo ant piet ir už-' 
tiko parsziena su kopūstais,! 
tai ka, labai mylėjo, o nebuvo 
to nuo pamytu laiku. Po tam

mokėjo, knypkius prisisiut, 
taisyt, lopyt ir t.f. Su kožna 
diena szvietesi ir giedrinoši 
senovines audros ir užtel’sztas 
gyviui imas moterystes. Nebu
vo jau žodžiu piktinaneziu ir 
barniu o Steponas isz dirvos 
ne blogas žmogus, ėjo geryn 
apsiejimuose. Pradėjo užmir- 
szinet apie draugus, apie gra- 
jikus, apie stiklus; namuose 
buvo geriausia. Kelintoj die
noj, nepraėjus dar keturiom 
sanvaitem, pasitinka abud; 
kunigą kleboną. Motore para 
donavo:

— Dievui dėkui, pat a ij 
kunigėlio klebono buvo 
jau vela galiu su juqi 
kyt.

— Gerai, — tarė kli 
abieju suspaudė ran! 
itnokites k^d

st u. Lai

kalbėjote 
Prisieget meile

Atminkit 
prie altoriaus 
isztikimyste; taip man pade 
Viesz-patie Dieve visogalinti: 
Teisybėje vienas ir visi szven-

T. A. Gray, isz Batesville, 
Arkansu, apreiszke buk jis bus 
kandidatu ant kongresmeno 
jiriesz kongresmeną Robinso
ną. Nėrinis Gray yra dideliu 
prieszininku taip vadinamo 
“New Deal,” bet suszelpines 
demokratiszka partija ateinan- 
cziuose rinkimuose.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kanarkelis
I.

Gimine Erlau.
Anose baisiose gad; 

k ru v i n uo.se 1 a ik u < >se
Francijoje, priesz 
szimta metu, virė baisi namine 
kare, ir kada karalių numėtė 
nuo sosto >' ir apsudijo ant. 
■smert, priek tam tukstaneziai' 
szlekiu dingo, gyveno- tuojau 
prie Prusu rubežiaus turtinga 
ir didelei dora gimine Erlau. 
Tėvas buvo ženklyvu, doru 
žmogum, pati jo Dievo-baimin- 
ga ir pilnU gerybes motere o 
vaikai ju, Karolius ir Onuka, 
buvo pavidalu gerai užaugintu 
vaiku. Kaip tik pasikėlė skly
pe pirmutine maiszatis, kuri 
netrukus eielai Europai tiek 
kraujo kūsztavo, persikėlė 
szeimynele Erlau isz miesto m 
viena isz savo dvarpili, padė
ta prie pat Vokiszko rube- 
ižiaus, prie upes Reno. (-zion 
apsiaubtas dvaras puikeis kai
mais ir da puikesniais kalnais, 
dirvonais, gdjeis ir sodais, gy
veno tykumoje ponas Erlau su 
savo gimtainiais. Jo padonai 
buvo prisiriszia prie ju su du- 
szia ir kūnu, labai džiaugėsi 
jog turi gera, po-na kuris tiktai 
pora dienu ant meto pabūdavo 
tarp savo padomi o dabar ant 
visados apsisedo tarp ju. Daug 

ero dare del ju. Gela aplinki-
,kaip akia užmatyt, rodos 

vienas sodas nes puikus 
rūpinosi idant toji ap-' 
tikrai in i'oju iszrody-

ynese ir
■ kada

neliu o ir iszmokino vaikus 
grajyt ant fortapijono.

Taip besilinksminant, ajr 
kart su dideliu triiikszmu atsi
daro durys ir iii pakaju inpuo 

, le apsiginklavę gvardijokai. 
Vadas ju tuojaus perskaito pri- 

| sakymu paėmimo

valanda
jima inkiszt Badai pone ka to- jo;
ki iszsitare apie neteisingysta lia

iii suimt ir in kale- bausti nes iszejo prisakvmas 
;■ p<> bausme smerl ies neva-

nes pagi-j(.|e (uos žodžius ir Tik 
daneszę vadžiai. Niekas dau- mu 

ispadoriu giau jionia
6 kuri tuojaus subraklino ir nu- tik 

vare in miesto kalėjimu, 
nemaezino ne paezios ne vaiku Ji nes 
verksmas i 
skunde ji j 
karaliui o nevidonu liuosybes 
o apie (ka dabar Francijoj žmo
nes pasikėlė. -—Ir tai toji prie
žastis buvo jo paėmimo. Moli
na mėtėsi iii kojas kareiviams 
melsdama susimylejimo bet va
das įbuvo nesnminksztinamas o 
isz jo juodu akiu kaip ugnis 
liszko piktumas. Lauže rankas 
o aszaros gailesties byrėjo per 
veidą — bet ant tuszczio. Ir 
vaikai puolė in kojas jiems 
idant Ieva paleistu bet veltui. 
Ant galo prasze idant susilai
kytu lyg rytui, nors adynele 
idant tame laike galėtu pairii- 
rie reikalingus daigtus del vi- 
gados kalėjimo ir ant to mažo 
daigto nepavelino. Tuojaus tu
rėjo eit. in kalėjimą ir iszple- 
sze priverstinai paežiai vyra, 
— tęva vaikam!

Sopulys del gimtynes buvo 
baisus. Likusioms nevalo buvo 
isz dvaro niekur iszeiti, idant 
kaimuoeziai, kurie but in ugnį 
už savo poną 
tu maiszaties 
ji atliuosuot. 
domis sėdėjo

— Na, lai mano mvlimas ku

praszymas. Ap- 
>■ yra prielankus

nepasilieka kai]) >zio svieto negaliu padaryt o 
kubik prasiszalinimas l mano buvimas del tuju geru 

jogįCzionais kame pasislėpt nega žmonių turi kenkt ir didele* no
tas kasztuoln gyvastį i laime palraukt tai atsisveiki- 

daugeliui žnoniu. Vyro, brau-'nu su tavim, mano brangiausia 
gi poni, noiugialbesi o tolesnis i dukrele. Bukie sveika, bran

giausias mano aniuoleli, eikie 
tarpe aninoleliu, kur nekalty
be randa užmokesti, kur neži
no kas tai aszaros, kur amži-j 
nas yra sutikimas ir meile.

— Mažas Karoliukas stovėjo 
prie loveles savo sesers ir taip
gi verke. Paėmė ant atsisvei
kinimo rankeles serganezios 
sesereles ir atsiliepė:

—• Džiaugkis, mano sesute, 
jog eisi in dangų. Ton tau bus 
geriau negu czion ant žemes 
kur negali surast atsilsio ir 
saugios vietos o, kaip noringai 
asz su tavim eieziau!

Motina atsiklaupė prie love
les ligones, pakele akis in dan-

tevas džiaugėsi 
kaiminėje 

pats už
vaiko.
‘s del

szokia, nepakel- 
ir nepasirūpintu 
Gėlomis valan- 
verkdama nelai

minga motina savo pakajuje o 
prie jos kojų biednos sieratos 
verke savo tėvelio. Name, ku
riame da priesz adyna tiek bu
vo linksmumo dabar tik gai
lestis.

— Nesirūpinkime, — kalbe- 
tįp.motina ju vaikjis.

buvimas poios szioje aplinki
nėje didele elaime ant jos už- 
'rauktu. Vilkeliai ponios ran
dasi mano time, eikie, brangi 
pone, su maim. Jau daviau 
žine mano roliui apie viską, 
kuris yra žvininku ir gyvena 
prie upes Ria. Taja naktį nu
vesiu jus dinge pas ji o jis 
paskui visuiris pervesz in už- 
rirbeži per Ina. Gelbėk, poni, 
nors savo gvasti!

Nertukusiribuvo in narna 
pas Riszari; Bet sztai vela 
nauja ypaiiplaike varginga 
motere. Omą taja paezia die
na, kada, mina užtruko pas 
sudžius miff, isz baimes ir 
isz iszgasliemaikiai apsirgo 
o dabar, szi kara, labai liga 
pasididino, edna mergiuke 
buvo apimtajleliam karszty- 
je jog savo mna negalėjo pa
žinti. Motinatiu spasabu ne
norėjo apleisirganezio kūdi
kio ir atsidulma ant valios 
Dievo norejeaime pasiliki 
idant ,prįžiure|rganczia Onu
te. Daktaras, iris netrukus 
pribuvo, pasktas per Ri- 
szarda, davh rodą idant 
sau keliautu i kaip jis kal
bėjo: “ligonoilgai gyvens 
■r asz neturi 
ties užliukyti 
ponios buv’ 
siduos

tai il

— Pavedu Tau, Vieszpatie, 
ta brangu kūdiki, pasigailėk 
per Tavo gerybe, turekie ap- 
globoje savo. — Czia nutilo ko
kie valandėlė, staigai paszoko, 
paėmė Karoliuka už rankos ir 
neatsigryždama daugiau 
ėjo isz st ūbos.

Taip poni Erlau apleido 
mėli Richardo ir nusidavė
žine in kur. Isztikiinas tarnas 
jau priesz tai parengė neatbu- 
inai reikalingus daigtus ant 
jabegimo nes ka kelionėje pri- 
sigabyt galėtu ir pats juos ne
sze paskui savo ponia. Lvginai

isz-

na-
ne-

NUSZAUNA TOLIAU, KASZTUOJA
MAŽIAI I IR SVERIA MAŽIAU.

Amerikoniszki kariszki virszimukai bando naujo budo 
anuotas kurios nuszauna toliau, >. ere mažiau ir kasztuoja 
mažiau. Tosios naujo budo armoto- yra 75 milimetru dydžio 
ir nuszauna net 13,500 mastu toliau arba 5,000 mastu toliau 
kaip seno budo armotos, sveria tik 7,600 svaru ir kasztuoja 
tik $5,000 doleriu.

^TTuTvo Kuriose Savo vaike^W 
■dkino mokslo tikybos. Buvo 
Ks tame tvirtu jog tiktai per 
tikslą tikybos gali žmogus 
■zsitobulint, padidint jo mo- 
■iliszka verte, laimingu ji pa- 
■arytie, nelaimėjo ir valandoje 
Bsmerties susiramini. Motina, 
^būdama tosios paezios nuomo- 
■ nes, kaip jos vyras, buvo tan- 
* kiai prie tojo mokslo ir pare-

minejo vyra savo rodomis. Isz- 
aisakinejo savo vaikams, koki 
dabar baisus laikai- užėjo del 
levynes Francijos, apie apglo- 
ba, visa žinysta ir gerybe Die
vo, kuris nelaimėje žmogaus 
neapleidžia savo tiesu ir jam 
pavestu vaikeliu. Kas isz szir- 
dies paeina, in szirdi limpa, už 
tad ir vaikai klausė tėvo su di
deliu persiemimu ir akyvumu 
o tankiai galima buvo matyt 
ju akyse aszaras, susijudinimą. 
Tėvai ir vaikai, norints taip 
artima pavojaus, kokis juos 
apsiaubinejo, vienok buvo link
smi ir pilni vilties.

Apart to smarkiausia moks
lo tikybos, mokino jis da savo 
vaikus kitokiu naudingu daig- 
tu kurie žmogui priduoda link
sma gyvenimą. Buvo jis geru 
muzikantu, grajino puikiai ant 
fortepijono jog toli reikėjo pa- 
naszu muzikanta jeszkot. No
rints ir jo pati puikiai grajino 
tai sujuom negalėjo susilygini. 
Mokino per tai grajyt vaikus o 
da apart to, mokino Onute 
dainuot.

Viena vakara, o buvo tai vie
nas isz tuju smutniausiu vaka
ru o ir oras rudens netikias, 

. sėdėjo poniszka szeimynele pa
kajuje gausei apszviestam, 
apie fortepijoną nes giedalas
ir muzike buvo del ju tame lai-j dvaro, Riszardas, 
ko smagiause zobova laike ii-!žodžius: 
gu vakaru. Tėvas iszmokino ir 
parasze visokiu giesmių ir dai-

duokime ant Dievo! tuosius 
kentėjimus Dievas užsiimto ant 
mus. Jis nori mus iszmegint.

II.
Pabėgimas Motinos.

Nelaiminga motina Hipiuos! 
panaudot visokius spasabus 
idant savo mylimiausia vyra 
iszvalnyt isz kalėjimo. Nusida
vė tuojaus in miestą, kaip tik 
nutraukė vaiska nuo dvaro. 
Gzia perstatė sudžiom nekalty
be savo vyro, state už liudin- 
tojus gyventojus isz aplinkines 
jog jos vyras gyveno malsziai 
ir suvis nesimaisze in maiszati 
kokia dabar pasikėlus Franci - 
joj. Vienok nieko nepagialbe- 
jo. Rodos kad kalbėjo in ak
menis o ne in žmonis ir sudžius 
nuo kuriu jokio pagailestavi- 
mo neturėjo.

Nepavelino jai ne ■vyro ka
lėjimą atlankyt o ir pasakė jai 
sudžios jog jos vyras už keliu 
dienu bus smerezia nubaustas.

Kada po trijų dienu sngry- 
žo in savo dvara, rado apstaty
ta kareiviais. Visa turtą užėmė 
randas. Kareiviai iszkrauste 
dvara ir permaino ant kaszaru. 
Neinleido ja daugiau in paka
lus o nebage turėjo eiti in kai
mą jeszkot pas žmones prie
glaudos. Bet ir taji skaudu ypa 
butu da naršei dalaikius kad 
butu žinojus kur jos vaikeliai 
dingo. Niekas to negalėjo pa
sakyt o senovės tarnai nežine 
kur po svietą iszsisklaide. Bu
vo tai pavakare ir toji neseno! 
turtinga pone dabar nežinojo 
nei kur ant nakvynes prisi
glaus.

Tame ant kelio in kaima pa
sitinka ja senas tarnas isz

ir tarė tuos 'mislyt. Daly

su nei i o.

kytiž gyva, tai ir 
ivim°it nieko pri- 
tuknint antjsavo 
J^')tisd||BjB>l 
F'W'flW e 1 > a v

ir pati poni Erlau vienoje ran 
koje nesze punduleli, su kita.

juos perkelt ant kito kraszto 
upes. Tai pamatęs ir drasiau- 
ses vyras pabūgtu o ko norėt 
nuo silpnos, tiek nelaimiu da- 
lypstetos moteres. Drebėjo ant 
viso kūno kaip sėdo in valtele 
norints žuvininkas drąsino ir 
ramino jog nieko pikio nusi
stos. Ant galo sėdo visi in val
tele, žuvininkas persižegnojo 
ir tarė: “vardan Dievo”, nu
siyrė nuo kranto.

Senas tarnas da karta atsi
sveikino savo ponia. Atsiski
riant inteike jai aukso kupka, 
auksini ziegor-eli ir kelis bran
gius žiedus. Tuos daigtus pasi
sekė jam nugriebi, nuo ple- 
zianežili kareiviu dvare. Pri

dėjo da ir savo kelis suezedin- 
tus raudoniukus nesakydamas, 
žinoma, jog tai jo locni, kruvi
nai uždirbti. Iszbucziavo ran-! 
kas verkenezios .savo ponios ir 

vo Karoliu-

BALTRUVIENE

Stovi kunigas bobineziuje, 
Badai deszimtukus rankioja. 

Ne vienam nedovanoja.
Taigi, už kelia reikia už

mokėti, 
Czia vela muitą reikia duoti, 
Todėl daugelis nuo tikybos 

atszalo,
I Ir pasiliko bedieviu ant galo.
I Man viena moterele labai 
( skundėsi,

Net aszaras szluostesi, 
Sake: “Nenoroms reikia na

mie sėdėti, 
Jeigu negali in bažnyczia 

ineiti.”
* * *

Girdėjau kad Montkarmese 
yra daug merginu, 

Kurios laksto jeszkodamos 
vaikinu, 

Bet surasti negali, 
Visi traukėsi in szali.

jus kvailiukes, avingalves, 
Katras vaikinas in tokias 

insimyles?
Geri aus stuboje sėdėkite, 

Darbo žiūrėkite,
O vyra visur gausite, 

Kaip bambiliuot paliausite. 
Be to, ir bobeles ten neszvarei 

užsilaiko, 
Per girtavima neturi laiko, 

'Grinczeliu apvalyti, 
Ne gero valgio pagaminti, 
Kaip netrukus in ten at- 

pleszkesiu,- 
Tai pipiru visom duosiu.

O

UBAGAS IR MOTERS.

Karszfai iszbu 
ka kalbėdamas

Tik tos bobeles patramptos, 
Niekada neprisotytos,

Kada pamato kad vyrai mun- 
szaines turi,

Tai per visus plyszius žiuri, 
O kaip vyrai paszaukia: 
“Tegul misiuke stikleli 

isztraukia,”
Tai su visom keturiom 

griebėsi,

■uis ir iszbaluš kaip 
|‘jo motina prie sęr- 
laikters ir svarstės! 
|ar apleist ar pasi- 
| lamas tai daktaras 
liž rankos ir beveik' 
Į i norėjo isz grin- 
Ist. Ir taip nuėjo ke
is bet prie duriu isz- 
jika isz daktaro ran- 
me ji in szali ir at

pilė lovos serganezios.

Snsiruj 
drobe stq 
ganezios) 
ka daryt 
likt. Mafl 
paėmė j;| 
priversti I 
ežios iszM 
lis žingsil 
trauke r;l 
kos, pastl 
bego
Sėdo ant kraszto lovos ir ap
ėmus ligone rankomis kalbėjo 
su verksmu motina:

— Ne, mano mieliauses kū
diki, asz negaliu tavęs pamest. 
Mano gyvastis be tavęs neturi 
vertes, asz velu'k su tavim 
drauge numirsiu.

Senas tarnas ir jo pati su 
aszaromis akyse ir laužydami 
lankas melde savo ponia ant 
visu szventenybiu, idant duo
tu prisikalbint ant iszvažiavi- 
mo kalbėdami:

—• Mes, musu geriausia po
niute, prižiūrėsime Onute kaip 
savo locna kūdiki, nesibijok 
pone, nieko del jos riestokuos 
lik prasiszalinkite kuogrei- 
cziausia pirm negu lieji patys 
rakalei kurie paėmė musu po
ną ir jus ateis paimt. Už ady
nos jau gali buti per vėlai.

— Jus, mano geri žmonos, — 
tarė poni Erlau, — jus nežino
te ka tai ženklina sopulys mo
tinos apleidžiant savo mylima 

: kūdiki be wilties pasimatymo 
daugiau.

— Dievas žino ka daro ir gal 
kada ta sopuli gausiai atmo- 

!kes, — atsiliepė Riszardas — 
bet dabar ne laikas apie tai 

lar tamsi naktis, ga- 
ilime drąsiai prasiszalint. Jeigu

gi.. paėmus
ka laike ir visi trys skubinosi 
in grinezele žuvininko. Visa 
kelia su savim nekalbėjo nes
gailestis ir skausmas per daug 
buvo apemia ju szirdis. Naktis 
buvo labai tamsi ir drėgna.

— Toji viesulinga yra tur
tinga o ir toji tamsuma, — ta
rė senas tarnas, — tai tikra 
malone dangaus nes tas mus 
šlepe nuo vežiku. Jeigu toji 
naktis butu pagadlyva ir szvie- 
si tai kasžin kas mums butu 
atsitikę, matomai Dievas 
mums padeda.

Už adynos pribuvo visi trys 
laimingai in grinezele seno žu
vininko. įliejo in žema aprū
kusia grinezele kurioje vos 
spingsojo aliejine žibintaite. 
Doras žuvininkas pasveikino 
savo sveczius szii-dingai. Tuo-J 
jaus nusidavė su Riszardu 
idant pritaisyt valti. Pati jo 
tuom lai k pagamino ant grei
tos vakariene isz duonos, szmo- 
teli džiovintos žuvies ir biski 
vyno. Netrukus sugryžo ir Ri
szardas su žuvininku ir tarė:

jau pas- 
■ Die-

nieko 
; neganu nei jus ptqafyt bet 
; Visagalis jus visame aprūpins. 

Dar Dievas pavelinsjir links
mu dienu sulaukt. Jii užmokės 
už jusu gerybe, del ysu pada
ryta. Asz noringai Aauge ei- 
cziau su brangia ponjn.'bet pa
siliksiu czion. Dar gaji Imti jog 
rasiu būda idant, ir musu ne
laiminga poną -galeliu kokiu 
nors būdu iszgialbet — Visi 
graudžiai verke.

Kada valtis at’sitr( 
kraszto, senas Ri'szSr] 
ant keliu ir sudejas rinkas pa- 
szauke:

— Czion atsiklau 
siuosiu už jus, kol mino brolis 

jsugrysz ir atnesze mm links
ma žinia jog laiminti

senas ir matau jug^il ' \ėt seifes driekėsi,
O kaip stikleli nutvėrė, 
Akis iszvertus geria.

Jau ne viena nuo namines 
surugus,

Ir kaip ju pabaiga liūdna 
bus.

tuke nuo 
las puolė

ies mel-

ai peršl
iauš bus.

KUOMET NEGALIMA PATI
KRINTI LEGAL|SZKA 

INLEIDIMA

Klausymas. — Asz du kartu 
padaviau aplikacija del antru 
popieru ir abu sykiu man pra- 
neszta kad negalima, patikrin
ti mano legaliszka inleidima 
nuolatihiui apsigyvenimui. Pa
skutiniame laiszke man pra- 
neszta pasiunsti Form 659. Ka 
tai reiszkia?

Atsakymas. — Jeigu atvy
kai priesz Birželio 3 d., 1921 
m. ir nuolatai gyvenai szioje 
szalyje' nuo to laiko, tai gali 
gauti “certificate of registry” 
kad nors ir negalima patvir-

— Jau laikas, brangi poni, 
nes netrukus menulis užtekės 
ir rodosi jog dangus taip-gi už- 
siblaivys.o tas mums nebūtu 
suvis ant rankos.

— Poni Erlau meilei pade- 
kavojo žuvininkui, paėmė už 
rankos Karoliuka ir draugys
tėje Riszardo ir žuvininko nu
sidavė in pampi. Tame laike 
per debesis pradėjo menulis 
pasirodyt ir jau sziek tiek da
rėsi szviesiau.

Neiszpasakytinai apėmė bai-'tinti inleidima nuo egzistuo- 
me biedna motina, kaip stojo1 janeziu rekordu. Ta gali atlik- 
prie kraszto upes. Da vis buvo ti pasiuneziant Form 659 (dvi 
tamsu ir lietus lijo, vejas pu--kopijas). Reikia pasiunsti $10, 
czia isz visu szaliu, vilnys pa- ir dvi fotografijas. Kada su

sikėlė, vanduo baisiai osze o. lauksi “certificate of regis- 
— Brangi ir dora poni, jums kas dienoj laike mus pasitik į czia maža suvis valtele, vos try” galėsi

grasina didelis pavojus. Bile tu tai būtume smerezia nu-'gaji dvejetas intilpt, ketina popieru.”
praszyti “pirmu

z ' —F.L.I.S.!

Pitlsburge girdėjau yra 
žmonele,

Visai supuvusi bobele, 
Dantų jau senei neturi, 
Bet da drūta vyra turi.

Tas jos vyras tai neiszmano, 
Ba savo bobeles neiszgano, 
O ta kaip kiaule kuri bulves 

knisa,
Jszlando szen ir ten užkampeli 

visa,
Kur tik namine gabena, 

Tuojaus in ten ir nubizdena, 
Atsigeria in vales, paszvoksz- 

czia, pameluoja,
Ir vakarui atėjus namon sau 

kliviksztuoja.
Namu neapžiuri ne neiszvalo, 
O ten jau bambadieriu ir bla

kių yra be galo,
Ir da. vis dejuoja kad vyru 

mažai turi,
Ir kas pas ja gali būti, kad ju 

neapžiuri?
* * *

Viename maisze negali būti 
■dvi kates,

Ba sau vis akis iszplesz, 
Pažinau gana tokiu poru,

Labai moterių doru, 
Norėtu in bažnyczia nueiti,

Bet turi namie sėdėti, 
Ba jeigu turi vyra bedievi ir 

pijonyczia, 
Kuris niekados neina in 

bažnyczia, 
Pats ne eina ir paezios 

neleidžia, 
Todėl ir moteres neinleidžia,

Motere už vyra baudžia,
Prikisza nuo bedieviu, 
Nickszu ir niekadeju.

Žinau vienoje bažnyczioje,

— '"TTi'sigaileKie vargingo 
ubagėlio naszlio, nuo senei su 
penketą vaikeliu.

— O nuo ko tavo nosis taip 
raudona? . r T

— Miela poniute, tai isz sar
matos kad turiu ubagauti, už 
tai taip rausta.

NEBUTU TAI ŽYDAS.

Žydas nuvažiavo in miestą 
su savo paezia kuria nuvedė 
pas daktara nes jai 'baisiai 
skaudėjo pirszta. Daktaras ap
žiurėjas pirszta aiszkino kad. 
reikes ji nupjaut.

— Niu, o kiek tam operaci
ja kastuos?

— Deszimts doleriu nes tai 
svarbi operacija.

— Ar nebus pigiau?..
— Negaliu pigiau padaryt.
— Ar žinai ka as ponui dak

tarui pasakysiu... Juk žinai 
kaip daug perkasi tai buna pi
giau. Tegul ponas daktaras 
nupjauna jai du pirštus už aš
tuonis dolerius...

Naujas Lietuviszkas

SAPN ORIUS
Naujas Didelis Sapnorins 

160 puslapiu, su daugybė 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli
nes apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., • 
Mahanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES

— Seredoj pirma diena A- 
prilaus. Senovės priežodis sako 
jeigu iszitam menesyje sziltas 
lietus lyja tai galima tikėtis 
gero meto.

■— Apie pirma valanda Ne
dėlios ryta ugnagesiai likos 
iszszaukti in artima 
Park Crest užgesinti 
narna.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Nauja paskola

kaimeli 
deganti

ant pa
statymo augsztesnes mokslai- 
nes perejo ir nubalsuota 1,666 
balsais ant statymo o 1,014 
balsais prieszais. Miestui kasz- 
tuos $85,000 o valdžia paskirs 
$70,000.

—• Dėl daugelio pažystam
as szioje aplinkinėje ir kitur 
Vincai Žemaitis, 65 metu am
žiaus, kuris kitados laike 
kriaueziavo Mahanojui daugeli 
metu, mirė praeita Ketverga 
12:30 valanda ryte, pa.s Antanu 
Aponika, 411 E. Pine uly., sirg
damas gana ilga laika ant vi
duriu ligos. Velionis yra gi
męs Lietuvoj, pribūdamas in 
Amerika daugiau kaip 35 me
tai adgal, vėliaus persikraustė 
in Minersville, Pa., kur pergy
veno apie devynis metus. Bu
vo vedes su naszle p-ne Pajau
jiene, kurios vyras kitados lai
ke saliuna Mahanojui. Laidotu
ves (atsibuvo Paneddio ryta, 
10 vai. ant “Laisvių” Kapiniu 
Shenadorije. Graborius Sa
kalauskas laidojo.

Maspeth, N. Y.,— Dr. Jonas 
Peters (Petrauskas) persikėle 
isz 65-08 Grand Ave., in nuola
tini - nuosava narna po Nr. 57- 
22 69th Place, arti Maspeth 
teatro, kame praktikuos gydy
tojo profesija. Minėtas gydy
tojas rojdos dar nepilnai pora 
metu kaip musu tarpe, bet yra 
labai pamylėtas vietiniu gyven 
toju už savo dideli pasiszventi- 
ma bei uolumą iszgydyti jo g'lo- 
bon pavestus ligonius, Daktar
as Peters prie kritiszkai ser- 
ganeziu yra patsai iszbuvias 
dienas ir naktis teikdamas pa- 
gelba ir iszgelbejas nuo mir
ties. Isztiesu jo nuopelnai pa
tįs už save kalba. Linkime ge
riausio jam pasisekimo savo 
profesijoje.

pažystamiems kurie taip gau- NEI VIENAS ŽMO- 
šiai atsdanket musu namuose
laike szermenu musu mylimo' GUS YRA PER SE- 
sūnaus. Taipgi tiems kurie pir-j 
kote gailės vainikus, už Mi-;
szias Moterų Sąjungos 68 kp.,1 
Szv. Vardo draugystei ir taip
gi Demsku szeimynai. Taipgi 
tiems kurie palydėjo in kapus, 
toms moterems kurios pagel
bėjo namu sutvarkymą ir ku
rie naktimis sedejote.
moterems kurios rūpinosi vai- į
giais laidotuvių dieiioje. Taip- kaip ten nebutu ne vienas žmo- 
gi graboriui Mikolui Akeliui gus per senas imtis už mokslo, 
už toki gera pa'tarnavima. Ta-1 
riam szirdingos padėkos žodi, vidurinio amžiaus ir

NAS IMTIS UZ 
MOKSLO

Toms

Gal suaugusiam žmogui yra 
sunku vela pradėt mokintis, 
gal nenori ko naujo iszsimo 
kinti, ar pagal jo paties žo-1 
Ožiu, jis nenori gaiszinti dan-1 
giaus laiko ir pastangų bet j

Žmones klaidingai tiki kad 
• senesni 

nuliudusi szeimyna, Marijona' žmones negali mokintis. Grupe 
i ir Juozas Matulevicziai.

Valstijos Pataisys Ju 
Senatvės Pensijos 

Instatymus

SHENANDOAH, PA
— Petras Sakovski, prezi

dentas Pure Springs bravoro, 
kuris randasi Fountain 
Springs, likos apkalti ant

mokėjimo bausmes už
tai kad apgaudinėjo valdžia 
nemokėdamas taksu ant alaus. 
Schmidt, isz Scrantono ir Wha
len kasyklų locnįninkas likos 
nubausti ant 500 doleriu.

t Kazimieras Dimaviczius, 
50 metu, 308 S. White uly., ku
ris dirbo ant WPA, likos pavo
jingai sužeistas per automobi
liu ant Brandonvilles plento 
kada ėjo isz darbo praeita san- 
vaite, Seredoje. Nelaimingas 
žmogus mire in kėlės valandas 
vėliaus Locust Mountain li- 
gonbu'teje. Varytojas automo- 
biliaus, Herbert White, isz 
Fountain Springs, kuris patai- 

■ ke in ji, sustojo ir nuveže su
žeistąjį in ligonbute. Dimavi
czius paliko paezia ir kelis vai
kus. Koroneris tyrinėja toliaus 
taji atsitikima.

— Marijonai Palubinskiu- 
tei ir Lilijai Neszkevicziutei 
buvo padaryta operacijos Lo
cust Mountain ligonbuteje. 
Sziadien mergeles daug svei
kesnes ir neužilgio sugrysz na
mo.

PATS SAVE ISZDAVE.

Ubagas nuduodamas neby
liu, kad turėtu daugiau naudos, 
užėjo už akiu vienam ponuliui 
ir atkiszias ranka miksziojo 
nuo jo almužnos. Ponulis isz- 
sieme masznele ir žarstydamas 
su pirsztu, jeszkojo keliu centu 
ir kalba in save: Duocze jam 
deszimts centu, bet neturiu 
smulkiu.

—• Tai asz ponuliui iszmai- 
nysiu, atsiliepe ubagas.

— O ar tu senei esi nebyliu ?
—■ Nuo gimtos dienos po

t Szia sanvaite vietinėje 
Atsimainymo Kristaus parapi
jos bažnyczioje yra laikomos 
rekolekcijos. Joms vadovauja 
misijonerius kunigas Mendelis 
isz Baltimore Md. Žmonių lan
kosi skaitlingai, nes kaipo Ga
vėnios laike yra gera proga 
mums pamanstyfti apie amžin- 
a'ste ir atlikti Velykine Katali
ko priderme.

— Pas mus tvano nebuvo 
taip kaip kitose valstijose. Žie
ma ramiai užsibaigė ir žeme 
gerokai pridžiūvo. Kovo 21 
vakare Atsimainymo Kristaus 
Parapijos salėje buvo S. L. R. 
K. Amerikoje 108 Kuopos su
rengtas “Bunco Party.” Gra
žus būrelis žmonių susirinko 
pažaisti ir tas ,dave pelno apie 
$29.00. Vietos Lietuviu skait
lius siparcziai auga musu mies
telyje ir daugumas isz ju gra- 

fTuri Tm.ntSinvrLQ ~na-

naus draugijas ir savo parapi
ja. Pasidekojant darbsztiems 
Kun. J. Balkonui ir Kun. P. 
Lekesziui vietos Lietuviu ko
lonija kaip isz miego atbudo. 
Insigijuis nauja bažnyczia ir 
perdirbus senąją bažnyczia in 
svetaine czionai iszauszo tikra 
bruzdėjimo diena. Dabar Lie
tuviai turime kuomi pasirodyti 
ir jei Visogalis laimins toliaus 
mums gyventi sutikime, Lietu
viai bus tikras pavyzdys musu 
kita-taueziams kaimynams. 
Taigi mes privalome mylėti ir 
užjausti savo instaigoms ar 
profesijonalams o sėdami gera 
sėkla sulauksime gražaus vai
sto ! —Besižvalgas.

Newark, N. J. f Diena 18-ta 
Kovo, nelaiminga mirtis ap
lanke musu sajungietes 68-tos 
kuopos nare, Marijona ir Juo
zo Matulevicziu namus isz- 
pleszdama ju mylima sunu vos 
sulaukusi 22 m. amžiaus, a. a. 
Joną Matulevicziu. Palaidotas 
21-ma d. Kovo su bažnytinėms 
apeigoms Szv. Trejybes baž- 
nyežioje, Newark, N. J., ant 
Szv. Kryžiaus kapiniu, North 
Arlington, N. J. Laidotuvėse 
dalyvavo didelis skaitlis auto
mobiliu pilni giminiu ir pažys
tamu. Moterų Sąjungą, 68-ta. vejai treczioje ir 
kuopa, užprasze Miszias už jo ketvirtoje ir 1.1. Jau New Yor

ko legislaturoje pastangos dė
tos sumažinti metus iki 65 me
tu. —F.L.I.S.

Nuo priėmimo tautiszko so- 
cialiszkos apsaugos programa 
vis daugiaus valstijų priėmė 
senatvės pensijos instatyma o 
kitos valstijos pamaine egzis- 
tuojanczius instatymus kad tik 
sutiktu su federaliu reikalavi
mu. Po federaliszku socialisz- 
kos apsaugos aktu kiekviena 
valstija gales gauti paskyrima 
nuo valdžios jeigu tik ji aprū
pins paszialpa savo biedniems 
seniems žmoniems suvirsz 65 
metu amžiaus. Paskyrimai au
torizuoti ant 50/50 pagrindžiu 
su reikalavimu kad federates 
valdžios dalis nevirszys $15. in 
menesi.

Nuolatine senatvės pensijos 
sistema irgi insteigta, ta siste
ma bus finansuojama per inei- 
gu taksus ant darbininku ir 
taip vadinama “payroll tax” 
ant darbdaviu, kiekviename 
atsitikime prasidedant, r su 1%

1&37 m. Ir'Riant kas trejais 
metais ik, 1949 m., kuomet 
kiekviena kontribucija bus 
3%. Po nifilatine sistema kva
lifikuoti (arbininkai kurie at- 
sistato nip darbo sulaukdami 
65 metu, let ne priesz Sausio 
1 d., 194] m. gaus menesine 
pensija. Jata mainysis nuo 
$10. iki.$15. in menesi, prigu
lint nuo <k,ek algos uždirbo po 
Gruodžio !1 d., 1936 m.

Sziuom laiku 35 valstijos 
turi senaties pensijos instaty
mus bet diug’umas isz ju turės 
būti permainyti pirm negu fe
derate paszialpa bus teikiama.

Imkime New York o valstija. 
Tos valstijos instatymas reika
lauja kadhplikantas del pensi
jos turi sulaukti 70 metu ir bū
ti įSuv”. Valstijų piliecziu, isz- 
gyvenes toje valstijoje dau
giaus kaip 10 metu ir mieste 
arba apskrityje mažiaus vie
nus metus. Sziuom laiku vien 
tik New Yorke apie 25,389 vy
rai ir moteres gauna senatvės 
pensijas. Nesenei New Yorko

Amerikos psychologu, po va
dovyste Prof. L. Thorndike, 
pilnai tyrinėjo in vairiu metu 
gabumus imtis už mokslo ir 
lygino su mokyklos vaiku ga
bumais.

Jie rado kad nuo kūdikystes 
iki 25 metu mokslo gabumai 
vis didinasi; jau po 25 metu 
mažas nupuolimas patemptas 
bet nedaugiaus kaip 1%. Ne 
kūdikyste bet dvideszimtieji 
metai yra geriausi mokslo me
tai. Yra faktas kad žmones 40 
ir 45 metu greieziaus ir ge
rinus mokinasi negu 7 ir 10 
metu vaikai ir po viduriniu 
amžių ima ilgesni laika ingyti 
naujo mokslo, bet yra galimas 
daigtas. Nesenei tyrinėjimai 
parode kad žmogus 65 metu 
gali naudingai lankyti mokyk
la kad jis nors pusiau iszsi- 
mokins in valanda kiek jis isz- 
simokino turėdamas 25 metus 
bet truputi daugiaus negu 
kuomet buvo 8 arba 10 metu.

Toki radimai'yra neiszpasa- 
kytai svarbus. Per tukstan- 
czius metu buvo manyta kad 
mokslas buvo tik vaikams. Bu
vo tikėta kad jauni__žmones Jji-

APLAIKO UŽMOKESTI BET NĖRA KUR PINIGUS PRALEISTI.
Kaip ir viir, taip ir ant kariszko lauko mokėsties arba “pedes” yra laukiama ne

kantriai, panaszį ir ant Etiopiszko—Italiszko frunto. Prie stalo sėdi Italiszkas kasierius 
iszmokedamas keiviams pinigus bet ant nelaimes, nesiranda artimoje jokios karezemos ar 
kromu kur karelai galėtu pasilinksmint’laike “pedes”, tai yra, jeigu kareivis iszliktu gy
vas aplaikyti m#?sti.

KAREIVIA

e
SGlTAI MOKINA DARBININKUS KAIP UŽSILAIKYT SZVAREI.

Czysm Soviatineje Rusijoje sziadien yra labai rustai užlaikomas 
vese o ypatiiikur darosi visokį maistai ir kitokį valgomi produktai, 
tuyese bakteJgistai mokina darbininkus kaip būti szvareis, ’ 

gali užsilaiklti sveikais.zvaruma zn

gijo mokslą kuris per visa gy
venimą su jais pasiliko.
Daleidimas kad žmogaus pro

tas “uždarytas” mokslui ir 
naujoms idėjoms po nekuriais 
metais buvo rimtu mokslinin
ku studijuojamas ir atmestas.

Ir todėl pasaulyje prasidėjo 
“augusiu apszvietos” judėji
mas. Mokslininkas dabar žino 
kad jeigu ir yra nemokintu 
žmonių arba jeigu įsunku pri
traukti pulkus žmonių in pra
kalbas, tai yra del kitu prie- 
žaseziu o ne del senatvės, kad 
nors vis randasi daug žmonių 
kurie tiki kad jie yra per seni 
imtis už mokslo.

Nesenei Prof. Thorndike ____________
studijavo “augusiu žmonių'KASIAI EINA PRASZYTI 
interesus,” bandyt sužinoti ko
dėl senesnieji žmones nenori 
vėl pradėti mokintis. Jis sako, 
kad augusieji geriausia isz- 
moksta tuos daigius kurie la
biausia juos lužinteresuoja ir 
kurie kaip nors susirisza su ju 
kasdieniniu gyvenimu o kas- 
link kito mokslo tai jie nenori

MEKSIKONISZKI ANGLE

PREZIDENTO PAGIALBOS

iszais

Visi anglekasiai, isz Guanajuato, Meksikos, kasyklų sustojo dirbti provindamiesi di
desnes mokesties ir visi ėjo beveik 300 myliu peksti in miestą Meksikos, melsti prezidento 
Cardeno ir kitu valdiszku virszininku kad jiems prigialbetu ju kovoje su darbdaveis. Pa
veikslas likos nutrauktas kada straikieriai artinosi prie Meksikos Miesto. 1

Department of Welfare parode i ’sznau.i° 'dla pradėti mokintis 
kad szitie senieii žmones iau- ie'»u 1101 etų tai jie galėtu.

—F.L.I.S.
kad szitie senieji žmones jau
nystėje dirbo prie invairiausiu 
užsiėmimu. Daugiausia 4buvo 
naminiai tarnai, fabriku dar
bininkai antroje vietoje ir siu- 

pardaveje

ni,1LyNa ir vietoje almužnos, gavo
si nebylis in kalėjimą.

duszia. Iszreiszkiame tėve
liams savo (giliausia gailesti, 
visos Moterų Sąjungos nares,' 
68-tos kuopos. Laidotuvėms' 
užsiėmė graborius M. Akialis.

Mrs. E. Demskiene, 
Pirmininke Sąjungos.

— Tariame szirdingiausia 
padėka musu nubudimo valan
doje visiems kurie taip mums 
davete užuojauta, kaip tai: 
Moterų Sąjungos 68-tai kp., 
už maldas vakarais ir atkalbė
jimą Szv. Ražancziaus. Taipgi

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 E anka yra Narys
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

FRANCUZISZKOS FORTECOS PRIE VOKISZKO RUBEŽIAUS. -z"
Sztai naujausio 'budo Francuziszkos fortecos ant vakarinio frunto prie Vokiszko ru- 

bežiaus. Didesne dalis tuju nauju fortecu randasi po žeme su ilgais karidoreis kuriais ga- 
• Įima susineszti su kitoms fortecoms. Fortecos likos tuojaus užimtos per Francuziszkus ka
reivius kada Vokiecziai užėmė Rainlanda.
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