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Isz Amerikos
MIEGOJO GRABE

PER 15 METU
LIKOS JAME PALAIDOTAS

Lowville, N. Y. — Skvajeris 
(sudžia pakajaus), George F. 
Patch, 76 metu, per penkiolika 
metu miegojo grabe kad prie 
jo priprasti, kaip kalbėdavo 
savo pažystamiems kada jo už- 
kilansdavo kodėl taip daro.Ana 
diena, kada mirė, likos jame 
palaidotas nes taip sau senu
kas vėlino ir jo velinima kai
mynai iszpilde.

PUMPUOJA VANDENI ISZ 
UŽLIETU KASYKLŲ.

Wilkes-Barre, Pa. —■ Isz 
Pittston; Kehoe-Berge ir Bar
num kasyklų jau pradėta isz- 
pumpuoti vandeni, kurios li
kos užlietos per paskutini tva
ną kuris užliejo tais kasyklas. 
Pagal apskaityma inžinierių 
tai in kasyklas gavosi daugiau, 
kaip deszimts bilijonai galonu 
vandens isz Susquehannos ir 
Lackawanna upiu. Iszpumpa- 
vimas kasztuos kompanijoms 
apie du milijonus doleriu o 
kad neturėjo ant to pinigu to
dėl valdžia paskyrė beveik pu
se ant iszpnmpavimo vandens. 
Apie septyni tukstaneziai dar
bininku buvo priversti apleis
ti kasyklas ii* pasiliko be dar
bu kuriuos valdžia turėjo mai
tini.

VYSKUPAS NEPAVĖLINO 
LAIDOTI KUNIGĄ ANT 

KAPINIU.
Nanticoke, Pa. — Kūnas mi

rusio kunigo, Petro Paszkevi- 
cziaus, 42 metu, kuris tarnavo 
Svietineje Kareje, likos palai
dotas ant Persimainymo Viesz- 
paties, Rusnaku kapiniu, czio- 
nais, bet nepirmiau kaip brolis 
velionio nesudauže vartus ka
piniu ir laidotuves atsibuvo be 
jokio pasiprieszinimo. Brolis 
velionio sudaužė spyna vartų 
bet už tai buvo paszauktas pas 
skvajeri ant atsakomybes.

Prabaszczius tosios parapi
jos Dimiter Gulyn, davė jam 
prisakyma nuo vyskupo kad 
mirusis kunigas negali būti pa
laidotu ant vietiniu kapiniu 
nes prasižengė priesz bažnyti
nes tiesas bet brolis velionio 
kitaip mane apie taji paliepi
mą ir mirusi broli palaidojo.

VIETOJE DĖTI KIAUSZI- 
NIU, VISZTA RŪPINOSI 

RATUKAIS.
Pennsburg, Pa. — Kada far- 

meris Charles Fronheisser nu
ėjo pažiūrėti ar jo visztele pa
dėjo kiek kiausziniu, nemažai 
nusistebėjo kada pamate jog 
szale jos gulėjo kate. Nubaidė 
kate ir pakele viszta nuo liz
do bet nemažai nusistebėjo pa
matęs kad vietoje kiausziniu 
prie jos buvo prisiglaudė ketu
ri katukai. Katukai aplinkui 
viszta slankioja ir yra užgana- 
dinti isz savo moezekos o taip
gi -ir kate kuri szale visztos 
nuolatos guli.

KETURI KATALI- 
KAIJJŽMUSZTI

PER KAREIVIUS LAIKE 
MAISZATIES.

Chihuahua, Meksikas — Ke
turi žmones likos nuszauti o 
keliolika sužeisti laike .susirė
mimo su palicija, Ciudid Ca
margo, provincijoj Chihuahua, 
kada myne Kataliku atėjo prie 
rotužes melsti valdžios kad 
duotu jiems raktus nuo vieti
nes bažnyczios kuria geide ati
daryti ir laikyti pamaldas. 
Kareiviai paliepė myniai žmo
nių iszsisklaidyt bet jie palie
pimo nepaklausė, tada karei
viai szove in myne su kruvina 
pasekme. Pagal valdžios nu
sprendimą tai visoje provinci
joje tik viena bažnyczia buvo 
atidaryta.

KARVE ATVEDE KVINTU- 
KUS VERSZIUKUS..

. Aberdeen, S. D. — Ant far- 
mos George Harms ana diena 
karve atvede kvintukus —pen
kis versziukus ant syk. Farme- 
ris ilgai maustė kokius vardus 
jiems duot ir ant galo sumano 
kad szitie vardai bus tinkami: 
“Yvonne, Ytwo, Y three, Yfour 
ir Yfive” arba Lietuviszkai: 
Yviens, Ydų, Ytrys, Yketuri ir 
Ypenki. Daug žmonių atva
žiuoja pas farmeri pamatyt tų
jų ketur-kojiniu kvintuku.

NORĖJO PAKART &AVO? 
PACZIA SKLEPE.

Philadelphia. — Už tai kad 
jo motere nenorėjo jam duoti 
$8.40 ant užmokėjimo mėnesi
nes duokles in draugyste, Pra
nas Charles, 65 metu, taip ant 
jos inirszo kad nuvilko ja in 
skiepą ir norėjo pakart bet 
pirma ja taip nusilpnino per 
smaugimą ir .sumuszima kad 
motere negalėjo apsigint nuo 
jo. Ja surado be žado skiepe 
pagialbininkas vyro, kuris 
pardavinėja laikraszczius.

Motere pasakė sodžiui buk 
in laika 41 metu, neturėjo nei 
vienos ramios dienos su savo 
vyru ir nekarta jai kalbėjo kad 
už ja eis ant elektrikines kė
dės. Gūdžia ji pastate po $5,000 
kaucijos lyg teismui.

BUTLEGERIAI TURI PA
LIAUTI KASTI ANGLIS 

ARBA NETEKTI 
VANDENS.

Shamokin, Pa. — Anglinei 
butlegeriai ‘gyvenanti mažam 
kaimelyje Excelsior, turėjo pa
liauti kasti anglis isz žemes 
prigulinti prie Readingo kom
panijos, po kerszinimui, jeigu 
nepaliaus tai kompanija užda
rys gyventojams vandeni.

Beveik visas kaimelis ir van
deninis prūdas priguli prie tos 
kompanijos. Butlegeriams nie
ko daugiau nepasiliko kaip tik 
paklausyti paliepimo kompani
jos ir daugiau nekasa anglių. 
Excelserio anglekasiai kitados 
dirbo Enterprise kasyklose 
bet kada tosios kasyklos susto
jo, anglekasiai eme kasti ang
lis ant Readingo kompanijos 
žemes. - ..._

KIRMĖLĖS NE-
KANDO MOTERE

Kada Tas Nepasiseke, Vyras 
Ja Paskandino Prūdelyje;

Buvo Tai Jo Penkta 
Motere.

BAISUS PASIELGIMAS 
VYRO SU JA.

Los Angeles, Calif. — Rober
tas James, 38 metu barberis, I 
geisdamas atsikratyt nuo savo ]<ul-is guli czionaitineje ligon- 
penktos paezios, norėjo ja už- lutėje,
trucint su inkandimu kirmėlių 
(barszkucziu) arba su truci- feji0 .jaug kraujo. Pana Tere- 
naneziais vorais o kada tas se vįsaį nenusilpnejo per isz- 
jam nepasiseke, paskandino ja, įeįdima kraujo nes kaip dakta- 
prudelyje.

Tasai rakalis, geisdamas at- užtektinai.
sikratyt nuo savo moteres, pa
samdė koki tai kita žmogų, ku
ris atnesze jam kirmeles-barsz- 
kuczius. Pirmiausia moterei 
užlipino lupas su pleisteriu po 
tam indejo jos koja in deže 
kurioje radosi kelios kirmėlės 
kad ja inkastu bet kirmėlės ja 
nejudino. Kada tas negialbejo 
sumanė ja nutrucint su pagial- 
ba juoduju voru. Motere tame 
laike buvo neszczia. Tikslas 
nužudymo moteres buvo kad 
aplaikyti po jos mireziai in- 
sziurenc pinigus. Buvo tai jo 
penkta motere su kuria buvo 
vedes tik tris sanvaites o kaip 
palicija mano tai ir pirmutines 
jis gal nužudė.

Ne gana kad tai buvo tikras 
bjaurybe del savo moteres bet 
ir-subjaurino savo sesers duk- 
tere kelis menesius adgal.

Kada žinia pasklydo apie 
taja žudinsta, aplinkinei žmo
nes taip inirszo ant tojo raka- 
lio kad sumanė ji pakart bet 
palicija dagirdus apie tai isz- 
veže ji slaptai in kita kalėji
mą.

OPERATORIAI SU ANGLE 
KASIAIS SUSITAIKĖ, NAU

JAS KONTRAKTAS.
New York. — Po vienuoli

ka sanvaieziu, ant galo opera
toriai su anglekasiais atėjo 
prie sziokios tokios sutarties 
padarydami nauja kontrakta:

1— Mokestis bus ta pati kaip 
ir buvo.

2— -Septynios valandos dar
bo ant dienos su 35 valandoms 
darbo po antrui metui, užmo
kestis už 40 valandų darbo pa
gal tebyre mokesti.

3— Operatoriai stengsis pa
dalinti darba lygiai po visas 
kasyklas.

4— Kad unija prižadės už
baigti butlegeriavima ant kom
panijos žemes. Kontraktas pa- 
siraszytas ant dvieju metu.

UŽMUSZTI LAIKE DARBO.
Gilberton, Pa. — James Kir

win, 25 metu, likos užmusztas 
per szuvi laike kasimo anglių 
skylėje.

Hazleton, Pa. — George 
Gliem, 45 metu, likos užmusz- 
tas per elektriką laike darbo 
gariniam sziupelyje kada alie- 
javo maszina. Isz netycziu da- 
lypstejo drata kuris ji ant vie
tos užmusze. ;

MERGINA UŽLAIKO IC7 Vien žvaini
GYVASTĮ ŽMOGAUS "IbU
MERGINA KURI TURI UŽ 
DAUG KRAUJO, UŽLAIKO 

GYVASTĮ JAUNO 
ŽMOGAUS.

Omaha, Nebraska — Beveikę 
per visa sanvaite 16 metu Te-j; 
rese lliiel, duoda po Pus'? j deginto miesto 8,078 žmonis, 
kvortos^ savo kraujo del Ler-piurje Įj]<oe užgriautais gyvais

’’ nardo Visznievskio, 21 metu, • į.UT guvo daugiau kai|p 20,000

sirgdamas isz priežas
ties .sutrintos kojos nuo ko ne- 

rai tvirtina tai ir da jo turi

VOKISZKAS ZEPELINAS 
LEKIA IN AMERIKA.

New York. — Vokiszkas ze- 
pelinas “Hindenburgas” isz- 
leke isz Friedrichshafen, Vo
kietijos, Seredos diena, lėkda
mas in Amerika, Lakehurst, N. 
J. Jeigu oras bus tinkamas tai 
didelis orlaivis pribus Subatoj.

Orlaivis turės savyje 104 
ypatas, isz tu 50 yra pasažie- 
riai, kelione kasztuos daugiau 
kaip <$80,000 doleriu — vary
mas tojo orinio milžino.

Popiežius pavėlino kunigui 
Schulte, kuris taipgi yra pasa- 
žierium orlaivyje, parengti sau 
altorėli kad galėtu kasdien kal
bėti Miszias laike keliones.Yra 
tai pirmutinis toks atsitikimas 
kad kunigas laikytu Miszias 
ore laike lėkimo. Apie 200,000 
žmonių pribuvo ant atsisveiki
nimo kada laivas iszleke in 
Amerika ir ketina atlėkti in 
New Yorka Subatoje jeigu 
oras bus tinkamas. Kelione ke
tina užimti apie 70 valandų per 
mares.

44 KARVES SUDEGE IR 
3,000 VISZTOS.

Marinette, Wis. — Ugnis su
naikino kelis tvartus farmerio 
Frano Faucett’o, kuriuose su
degė 44 karves ir keli szimtai 
tonu szieno. Arklius pasisekė 
iszgialbeti. Farmeris aplaike 
bledes ant 16 tukstaneziu do
leriu.

Greenwich, Conn. — Trys 
tukstaneziai viszteliu sudege 
ant farmos Joseph Willshire, 
pirmininko kompanijos Stan
dard Brands Ine. Ugnis pada
re bledes ant deszimts tukstan
eziu doleriu.

UŽDĖS 1 CENTĄ TAKSU 
ANT ALAUS IR 10 CENTU 

ANT ARIELKOS.
Harrisburg, Pa. — Kada 

prasidės ateinantis posėdis Le- 
gislaturos, bus innesztas nau
jas padotkinis bylas kad uždė
ti taksu viena centą ant kož- 
nos bonkutes arba dinerkes 
alaus ir deszimts centu ant 
bonikos arielkos. Tokiu budu
valdžia mano surinkti apie 70 
milijonu doleriu ant suszelpi- 
mo bedarbiu. Sziadien bravo
rai moka ant kožnos baczkos 
po $1.24

liūs gali pereiti po dideliu tre
ku, jeigu jam nesiranda užtek
tinai vietos pravažiuoti kita 
automobiliu arba po arkliu, 
jeigu arklys ant to sutiktu. '

STATYS NAUJA MIESTĄ 
ANT VIETOS SUGRIAUTO, 

KURIAME ŽUVO 20,000 
ŽMONIŲ.

Quetta, Beluchastanas., — 
■Valdžios darbininkai iszkase 
I isz griuvėsiu, sugriauto ir su-

ISZPANAI DEGINA 
BAŽNYCZIAS ____ rt

Iszpanai Sudegino 12 Bažnycziu, Vienuo- 
lyniu ir Mokslainiu, 50 Žmonių 

Sužeisti Maiszacziuosia.

žmonių per drebejima žemes ir 
12,607 namai sugriuvo. Ble- 
des padaryta ant 30 milijonu 
doleriu. Valdže paskyrė tris 
milijonus doleriu ant suszelpi- 
mo žmoniems del atstatymo 
naujo miesto.

SUSITIKO SU SAVO DIN
GUSIU VYRU PO 20 METU.
Lublinas, Lenk.,— Eidamas 

isz miesto in miestą per' dvide- 
szimts metu, nežinodamas 
kuom jisai yra ir kur gyvena, 
Jonas Pycek, eidamas ulyczia 
czionais pasitiko su savo pa- 
czia Albina, kuri ji pažino ir 
parsivedė namo. Motere nieko 
negirdėjo apie savo vyra per 
20 metu. Mete 1916, likos .su
žeistas Svietineje Kareje ir 
nuo tos dienos nieko nepamena 
kas su juom atsitiko. Dabar 
motere jam turi priminėt, kas 
jisai per vienas ir kad ji yra 
jojo pati. Nors nelaimingas vy
ras nieko neatsimena, bet 
džiaugėsi, kad nors ant galo 
surado savo paezia ir gimines.

ROSIJA SURASZINES 
SAVO GYVENTOJUS.

Mdskva, Rosija., — Sovietu 
valdže iszdave paliepima sura- 
szineti savo gyventojus szimet, 
tiksle dažinojimo kiek ant tik
rųjų randasi gyventoju, nes 
tikras suraszinejimas gyvento
ju' niekądos neatsibuvo užga- 
žmoniu aplaikys iton y Sn r 
nadinanezei. Daugybe žmonių 
aplaikys užsiėmimą tame dar
be. Pagal inspejima valdžios, 
tai manoma, kad Rusijoj szia- 
dien randasi daugiau kaip 175 
milijonai gyventoju.

MAŽAS AUTOMOBILIS KU
RIS PADARIS ANT VALAN

DOS 80 MYLIU, ANT GA
LONO GAZOLINO.

London, Anglija.,— Czionais 
likos padirbtais mažas automo
bilius, kuris kasztuos 'tiktai 400 
doleriu, padarys 50 myliu ant 
a'dynos, ir sunaudos tiktai ga
loną gazoliną ant 80 myliu bė
gimo. Tasai mažiulellis vadi
nasi “Scoota Car” ir kožnas 
gales ji varyt,i po trijų lekcijų. 
Automobilius yra varomas per 
21/) arkliu pajiegu motori, yra 
2 pėdu aukszczio, 7 pėdu ilgio 
ir 3 pėdu ploczio, turi užtekti
nai vietos, jeigu žmogus turi 
trumpas kojas. Galima ji laiky
ti mažoj vietoj. Automobilius 
likos padirbtas ant pareikala
vimo daugelio žmonių, kurie 
negalėjo pirkti brangesniu au
tomobiliu. Szitas atuomobi-

Madridas, Iszpanija,,— Mai- 
sztininkai dagirde ykad trujci- 
nanti saldumynai yra iszdalin- 
ami del vaiku, teip inirszo, kad 
sudegino 12 Katalikiszku baž- 
nycziu, vienuolynu ir mokslai- 
niu. Apie 50 žmonių likos su
žeista ir dvi vienuoles.

Penkios bažnycziois, du vie
nuolynai ‘ir dvi klebonijos 
likos sudegintos visiszkai per 
maisztininkus, kurie perpjovė 
gumines paipas ugnagesiams 
'kurie stengėsi užgesinti lieps
nai. Kareivei ir paUicije iszvai- 
ke visus maisztininkus kurie 
vaikszcziodami jpo ulyczias 
szauke: “Sudeginkite visas 
bažnyczes! ’ ’

Cadizo provincijoj maisztin- 
inkai sudegino dvi klebonijos 
ir tris bažnyczias. Kaime Cas

DAVE ISZBRIEŽT SAVO 
TESTAMENTA ANT

PECZIU.
Paryžiu's Franci ja.,— In li- 

gonbute czionais likos atvež
tais tūlas žmogus, o kada jam 
paliepta nusiredy t, tasai su ne
noru padare ir reikėjo ji pri
verstinai nuredyt. Kada likos 
apnuogintas, daktarui persi- 
tate nepaprastas regėjimas ant 
žmogaus pecziu. Buvo isz- 
briežta jo testamentas, suside
dantis i)sz trisdeszimts ealucziil’ 
Kada jo užklausta, del ko teip 
padare, žmogus apreiszke, 
kad u'ž 'tai davė paraszyt savo 
testamenta ant pecziu, kad jam 
niekas negalėtu pavogt. 

ITALAI UŽĖMĖ ADDIS 
ABABA ISZKILMINGAI;

GUBERNATORIUS 
APĖMĖ VALDŽIA.

Addis Ababa, Etiopija. — 
Apie 30,000 Italiszku kareiviu 
inejo su didele iszkilme in 
Etiopijos stalyczia ir tuojau 
pradėjo apmalszinti pasikėlė- 
liūs kurie po apleidimui savo 
karaliaus pradėjo žudyt gy
ventojus ir apipleszinet mies
tą. Kada kareiviai inejo in 
miestą, rado ulyczias prikrau
tas su lavonais.

Karalius matydamas kad pa
vojus jau prisiartina, iszbego 
su tarnais ir visu .savo turtu, 
prikrovęs daugeli skrynių su 
auksu ir sidabru, iszvažiavo in 
Palestina.

Italija paskyrė Guiseppe 
Bottai kaipo nauja gubernato
rių Etiopijos. Kada gyventojai 
Italijos dagirdo apie pasek
minga užbaigima kares, mili
jonai žmonių klausė Mussolino 
kalbos per radio. Miestuose 
buvo iszkilmingos parodos su 
pasveikinimais “Lai gyvuoja 
Italija ir Mussolini!”

tor sunaikino bažnycze, iszme- 
te ir sudaužė visus stovylus ir 
sudegino szventus paveikslus. 
Kunigą iszvare isz miestelio su 
kersztu, jeigu sugryžtu, tai ne
tektu gyvasties. Panaszei mai- 
sztininkai pasielgė su kunigu 
Algare, kuri iszvare isz mieste
lio, sudegino klebonija ir baž
nyczia. Naujai statoma bažny
czia kaimelyje Guadalquiver 
likos sudeginta.

Avė Marija parapine moks
liame, vienuolynas Los Ange
les ir Los Angeles koplyczia li
kos kone visiszkai sunaikinti 
per liepsna. <

Daugybe maisztininku likos 
aresztavota ir uždaryti kalelji- 
muosia. Palicijos patrule ant 
galo apma'lszino maisiztininkus 
kurie vakare iszsiskirste.

MOTINA PASKANDINO SA
VO VAIKUS IR PATI SAVE.

Kuebach, Austrija.,— Sirg
dama proto liga, Marie Fuehr
er pati loenininko palivaikelio,' 
kada josios vyrais nesirado na
mie, pasiėmus .savo du vaikus 
prie prūdo, pirmiause inmete 
5 m. sūneli po tam kita 4 m. 
aimžiaus. Kada vaikai jau pri
gėrė, pati iszoko in prūdą ir nu
siskandino. Vyras 'sulgryžo na
mo, su tarnais pradėjo jeszkoti 
moteres, po trumpam laikui su
rasdamas savo paezia su vai
kais ant dugno prūdo.

MOTINA 26 VAIKU IR 
VISI GYVI.

Plauen, Vokietija. — Katre 
Haenel yra motere isz kurios 
ne viena vieszpatyste nudžiug
tu ant praplatinimo žmonijos.. 
Toji motere pagimdė 26 vaikus 
ir visi sziadien yra gyvi ir 
sveiki. Stebėtina kad jos 29 
metu duktė turi deszimts vai
ku o antra duktere turi septy
nis. Veisle Haenel’u negreitai 
iszdils.

PASILIKO SAU ANT 
z ATMINTIES.

— Keno plaukus turi tojo 
skrynelėje ?

— Tai atmintis po mano an
trai paežiai.

— Juk ji turėjo rudus plau
kus o czionai geltoni?

— Tai maitai, broliuk, tai 
yra mano paties plaukai ku
riuos man isz barzdos iszpesze 
maniszke, būdama da gyva.

JAM VIS TIEK.

-— Kodėl vėlintum moterei 
grajyt ant skripkos ne kaip 
ant piano ?

— Paprastas dalykas, nes 
skripka lengviau iszmesti peę 
ianga ne kaip pianas. .



“SAULE” Mahanoy City, Pa,

Kas Girdėt
' “Atmink Szventa Diena 
Szvenst.”

Visi gerai žinome kad san- 
vaite susideda isz septynių 
dienu. Sanvaite prasideda su 
szventadieniu, vadinama Ne- 
delia. Szventadienis yra tai die 
na kurioje kožnas geras Krik- 
szczionis garbina savo Sutver
tėja Dieva už Jo geradejys- 
tes ir visokias malones ir Jam 
dekavoja per maldas iszreiksz- 
damas tokiu budu savo pade- 
kavone. Bet del daugelio tasai 
szventadienis mažai atkreipia 
atydos o ypatingai del Katali
ku. Atsiminkime praeitus me
tus kada bažnyczia uždraudi- 
nejo visokius pasilinksmini
mus, szokius, gerymus, partes 
ir kitokius žaidimus. Bet szia- 
dien? Po-bažnytinese svetainė
se yra daroma tikri jomarkai. 
Tas prieszinasi bažnyczios in- 
statymais ir laužymas Dievo 
prisakymu- Paimkime ant pa- 
vyzdies Protestonus. Ar kas 
girdėjo kad jie laikytu savo 
bažnytinėse svetainėse kard- 
partes arba szokius o da szven- 
tadienyje? Ne! Nes jie žino ga
na gerai kad tai yra laužymas 
Dievo Prisakymo ir nepritinka 
tai del geru Krikszczioniu nes 
Dievo namas yra vien tik ant 
garbinimo Jo Szvento Vardo o 
ne del darymo visokiu bizniu.

Juk turime da szeszes dienas 
ant tokiu pasilinksminimu bet 
kur tau! Todėl Szventadienis 
yra naudojamas del pasilinks
minimu nes taja diena žmones 
.turi daugiausia laiko ir isz to 
■gerai papelnija rengėjai tokiu 
pasilinksminimu, koki prieszi
nasi musu tikėjimui ir Dievo 
Prisakymams.

Szventadienis turi būti ne- 
fcutersztas visokiais pasilinks
minimais po bažnycza, toji die
na yra paskirta Dievo Garbei 
ir pats 
septinta 
pasaulio 
svieto.

Todėl, jeigu esi geras Kriksz- 
tezionis—Katalikas visados 
“Atmink Szventa Diena Szven- 
feti.”

Jos niekad aukso negali pada
ryt tiktai geleži. — Nors ir pa
aukuosi geležini dalyka bet 
vis bus geležis.

Ant mokslo nereikia paisyt 
o nors ir turėsi mokslą bet jei
gu ji nemokėsi naudoti ir 
busi mandagiu žmogumi, 
vis pasiliksi asilu.

lie
tai

yra

Sutvėrėjas atsilsėjo 
diena po sutvėrimui 
taip turi but ir ant

Kodėl Rusnakai su Slavo- 
kais gyvena solidariszkai tarp 
saves? Ant to trumpas atsaky
mas: Iszdavejai su dvasiszkai- 
siais gyvena sutikime, neuž- 
siundineja žmonis, vienus ant 
kitu ir ant partijų nesidalina 
o politikoje darbuojasi isz vien 
ir aplaiko dinstus del savo 
žmonių.

Iszmintingi žmones nuo vis
ko rankas krato, nesikisza prie 
nieko, priguli in draugystes ir 
kliubus ir sutikime darbuojasi 
isz vien, be ko žmogus negali 
Amerikoj būti.

Ar didžiai mokintas ar nie
ko nemokintas, vis vadinsis 
žmogum. Po teisybei, turime 
czionais užtektinai mokintu 
bet kas isz tokiu nekuriu mo
kintu jeigu proto sveiko netu
ri, tiktai tiek, kiek pas perek
le visata. Randasi czionais 
daugiausia nędamokintu ku
rie turi priekaba prie mokytu;
toki tai daugiausia visuome
nei kenkia.

Kožnas žmogus turi prigim
ta isžminti ir tiktai tokis su 
prigimta iszminczia, jeigu ap- 
lai'ko atsakanti mokslą, buna 
žmogum ir naudingu del vi
suomenes. Isz auksines rudos, 
kaip per ugni pertarpini, turi 
gavo verte bet isz, geležines ru

kad asz esmių jos ponu ir F K17TPT
viau su kumszczia in aki bet į j j| |j i į J ¥ I h i' 
Dievaž, padariau tai isz niei- j

Tada sudžia užklausė panos 
Margarietos Brennan: “Ka tu 
ant to pasakysi?”

“Asz negerai padariau kad 
ji apskundžiau ir praszau po
no sudžiaus pasakyti jam kad 
taip drucziai manės nemylėtu 
ateityje. Tegu] czionais priža
da kad su manim apsipacziuos

Pavojingiausia mot e r e 
toji, kuria gamta apdovanojo 
skupei savo moraliszkoms do
vanoms. Tokios moteres tai į nes asz manau kad jis bus ge-
yra tikri szaszai ant kūno mo-jpu vyru del manes.” 
teriszkos būties. Szliaužineja 
jos pažemiais ir tik kaip tykus 
vanduo, grauždamas krantus, 
neturėdamas tvirtos valios, 
mislies, savyvaldžios, apart in
stinkto, apsiautineja savo 
tinklais vyrus isz apaezios ir 
vargas tam, kas apjakintas pa
tenka in jos tinklus. Motore, 
kurios duszia slepia veidmai
nyste ir szventinybes skraistė
je daro tai idant paslėpt savo 
duszios vargingumą.

Kirchenberge, Vokietijoje, 
praeita menesi mirė naszle, 
Katre Scboenfild, kuri gyveno 
isz ubagystes ir dideliahi var
ge, kaip visi aplinkiniai gyven
tojai mane. Kada po palaidoji
mui senutes gimines pradėjo 
daryti “paredka” namie, rado 
paslėpta po visas pakampes ir 
slaptose vietose apie deszimts 
tūkstančiu markiu bumaszko- 
mis ir penkiolika tukstancziu 
markiu aukse.

Kam krauti tiek pinigu jei
gu isz ju negalima pasinaudo
ti ir gyventi prigulinczįai? 
Jau tai tokis žmonių būdas, 
kuo daugiau turi, tuo daugiau 
nori.

JAPONIJOS KARISZKAS 
VADAS.

Sudžia liepe Williamui su
dėti 500 doleriu kaucijos pri
žadėdamas kad daugiau ne- 
pyszkys savo mylimai per akis 
ir bus del jos geru vyru kada 
su ja apsipacziuos. Wi'lliamas 
tai prižadėjo ir abudu 
isz sūdo juokdamiesi.

iszejo

Turime tokiu žmonių aplink 
mus, kurie su tavim meilei kal
basi ir rodos su tavim priete- 
liszkai gyvena o bet po tavim 
duobeles kasa. Tokis iszrodan- 
tis ant prietelio, žmogui in 
akis nežiūri nes latro mid is 
turi savo szirdyje. Q jeigu da 
kam gerai pasiveda tai szauk- 
szte vandens paskandytu ir vi
sokius latriszkus budus naudo
ja kad tik savo artima inkasį. 
Panasziai praktikuojasi kož- 
nam luome žmogaus gyvenime. 
— In akis aniuolas o už pecziu 
velnes.

Kožnas turi ant senatvės at
siminti kad turėtu isz ko gy
venimą baigti nes tik tada vai
kai tėvus guodoja ir užlaiko 
senatvėje pas kuriuos jauezia 
sziek tiek pinigėliu. Jeigu tė
vai pinigėliu neturi tai ant 
svetimos duonutes žiuri.

Ant isvieto randasi visokiu 
žmonių su invairiais budais. 
Sztai miestelyje Suberville, N. 
J., stojo priesz sudžia kokis 
tai William Noss už pamuszi- 
ma antakio savo mylimai. Ka
da stojo priesz sudžia Willia- 
mas kalbėjo: “Del to pamu- 
sziau jai antaki kad ja myliu 
ir su ja manau apsipacziuot 
ateinanti menesi. Daviau jai 
ypa isz meiles nes ji nuėjo ant 
partes be mano žinios o kada 
jai apie tai iszmetinejau ji pa
griebė mane už plauku ir pra
dėti tašyt. Asz jai parodžiau

kuri
musu

kokis

Sztai juokingas bet ir teisin
gas atsitikimas apie 
mums danesza tūlas 
skaitytojas:

Masacziužes valstijoj,
tai M. S., kuri yra valnama- 
niszku pažiūru žmogus, užsi
dėjo sau kaip tai vadina 
“rodhauze” (viesz-nami). 
Biznis ėjo gana pasekmingai 
nes buvo svetingas žmogus.

I Stovėjo abudu už baro su pa- 
czia, nuo ryto lyg vėlybam va
karui, sziokioms dienoms ir 
iszventadieniais<' In bažnyczia 
nereikėjo eiti nes ir laiko ant 
to neturėjo. Misiuke, per bizni, 
neturėjo laiko kada nusipraust 
ir in zerkola pasižiūrėt o inta
ko kaip kopėta o martele, ir 
neturėjo zerkolo nes -kada 
kraustėsi iii karezema tai zer
kola .sukule. Viena karta, in 
asztuones sanvaites, apsižiūrė
jo iszsipagiriojus misiuke 
zerkolo neturi. Nusipirko 
na czyp-sztoryje, už 39 
tus, su nelygiu stiklu,
žmogiszkas veidas iszrode isz- 
kraipytas in szalis, kreivos 
akys, kreiva nosis, kreipti gal
va ir 1.1.

Kaip tik poni saliuninke dir
stelėjo in taji zerkola ir pama
te kad jog galva kaip dynas 
susikreivinus,. taip ir puolė 
ant grindų nuo iszgasties ir 
apmirė isz baimes. Atsikvote- 
jus už kokio tai laiko, iszsiža- 
dejo alaus ir visko o ir bedie
vystes. Pradėjo eiti in bažny
czia ir sziadien pasiliko dievo
baiminga moterele o da ir pir
mininke vietines draugystes.— 
Tai matote koki stebuklai atsi
tinka ant svieto ir tai nekarta 
per maža priežasti.

KALĖJIMAS UŽ GYVO 
KŪDIKIO PALAIDOJIMA.
Panevezys.—-Panevėžio apy

gardos teismas nagrinėjo reta 
byla.: .1935 m., Birželio 16 d., 
Bukonių kaime, Szeduvos vai., 
to kaimo gyventojas Juozas Ži
linskas rado rugiu lauke sku
duruose 'Suvyniota, ir pamesta 
naujagimi kūdiki. Apie tai 
praneisze pailicijai, kuri kūdiki 
paliko minėto Žilinsko priežiū
rai. Kuriam laikui praslinkus 
kūdikis isz menkos priežiūros 
akiu dingų, o toje vietoje rasta 
tik žemes kasimo žymes. Apie 
tai praneszu'S palicijai pastaro
ji atvyko -su gydytoju minimo 
kūdikio jeszkoti. Bade- žemes 
iiszvarpymo vieta, pradėjo kas
ti ir visai negiliai po žemėmis 
atrado jeszkoma kūdiki. Nors 
kūdikis buvo po žemomis pa
kastas priesz kelias valandas, 
tacziu atkastas greit parodė vi
sas gyvybes žymes, bet po ke
liu valandų, kaip ekspertai nu
statė, del bendro silpnumo ir 
užtroszki;mo mirė.

Darant tolimesni tylima pa- 
aiszkejo kad kūdikio motina 
yra mo'teriszke 46 metu, to pa
ties kaimo gyventoja Alekseju- 
niene. Apklausiama, kaltina
moji prisipažino, kad pastebė
jusi, jog kūdikis gimė pirm lai
ko ir netikės auginimui iszne- 
s'zus in rugius, o vėliau pama
niusi, kad mires, palaidojusi.

Teismas peržiūroje® byla 
kaltinamąja Aleks., nubaudė 3 
men., papr., kalejijmo.

Grafas generolas Hisakazu 
Terauchi, naujas Japoniszkas 
kariszkas ministeris. Likos jis 
nutrauktas trukije kada važia
vo namo in Oiso isz Tokio, Ja
ponijos.

mote-re. Žodis po žodžio ir rim
tai siiisipyfco. Jis paketino -pa
mokinti paezia, kaip nuolaides
nei būti savo vyrui ir kumsztii 
-sugniaŲ-žes artinosi prie žmo
nos. Pati p-erspejamiai roke ne
lysti. Motore pagriebusi kapo- 
-ne, smoge vyrui in nosi, kad 
nosies galas nusirito in vidur- 
asli. Po tokios nelaimes tuoj ir 
taika invyko nes reikėjo ūmai 
gydyti, žaizda. Susitarė abu
du saikyti, kad eiguliui nosi nu
kirto misz'ko vagys. Bet nepa- 
s'iseke, smulkiai tyrinėjant tu
rėjo pasisakyti teisybe.

PAJESZKOJIMAS.

MANO MOTINA!
o-

Del “Motinos Diena,” Gegužio 10-ta

Ar pasaulyje yra garbinges
nis paviiidiniimas, kaili motina?

Ar yra Dievo sutvertas tva
rinys geresnis, meilej pastove
snis ir tobulesnis, kaip motina?

pasimelsk, -duok elgetai iszmal- 
da, ar kita koki mielaiszirdinga 
darba jos intencijai atlik, Szv. 
Miszias užpirk, gal jos duszia 
ir kenezia tik -del to, kad ta-

Ar yra pa-saulyje žmogus, 
kuris tave nedėkinga taip my
lėtu, kaip kad mylėjo ir myli 
tavo tikroji motina?

Ar yra kas tave taip užjaus
tu tavo nelaimėse, varguose, 
neipasi, sekimuose, kaip tavo 
motina ?

Ne, ne ir ne. Kito tokio nė
ra! Ar būtumei turtuolis ar 
varguolis, didžiūnas, minister- 
i-s, kunigas ar elgeta,—visi, 
motina, turi tik vifena, ir vi
siems Dievas clave gyvybe ir 
in szii pasauli leido tik ju moli
na i ta rpininkau j ant.

Kas tau pirma karta szia’me

ve per ^aug mylėdama viena 
kita prasikaltima mirdama tu- 
.reįjo dar pilnai Dievo teisingu
mui neatsit-eista arba artimui 
neatlyginta.

Basikl-ausyk savo szirdies ir 
proto balso, o jie tave pamokys 
kas tau reikia daryt ir kaip pa
gerbt -savo gyva ar mirusia mo
tina. Tu baisu patarimais pa
sinaudok, jei ne nuolatos, ne 
kasdien, tai bent karta metuo
se “Motinos Dienoje,” o bent 
ta viena diena busi tikrai geru 
vaiku -savo motinai ir bent da
linai jai atsiteisi.

Kaip kuriuose miestuosewJ

kad 
vie- 
cen- 
kad

MEILUŽIS NUŽUDĖ 
MERGINA.

Karmas.,— Sziau'liu ulyczio- 
je buvo rasta nužudyta J. An- 
oevicziute. Skrodimas nusta
tė ka|d j'i pasmaugta. Tyrinė
dama nužudymo aplinkybes, 
kriminaline ypalicija nustatė, 
kad ja nužudė jos sugy ventojas 
K. ■Milrs^kc’Vicziusj kuris jau 
suimtas ir uždarytais in Kauno 
kalėjimą.

NUBAUDĖ UŽ PADEGIMĄ 
KAIMYNO TROBESIU.

Marijampole.— Sziomis die
nomis Marijampolės apyg., tei
smais sprendė Czerniaus byla, 
kaltinamo kenszto sumetimais 
padegęs kaimyno Parbausko 
trobesius. Cze.rnius pripažin
tas kaltu ir nubaustas 6 metais 
sunk., .darbu kalėjimo.

Pajeszkau savo broli Vlada 
Czesna i-sz Suvalkų guberni
jos, Seinų apskriežio ir Bar- 
czu kaimo, kitados gyveno 
West Virginia valstijoj. Apie 
25 metus negirdėjau apie ji. 
Tegul žinantieji arba jis pats 
atsiszaukia ant adreso:

F. Ghesmond,
139 Morris St..;" 

Philadelphia, Pa.

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- KMH 
liszku ir kieto medžio Įj 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- |S 
šia mada ir mokslą. 15

Turiu pagialbininke h 
moterems. Prieinamos lį 
prekes. y*

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUAj PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

LIETUVOJ GIRTAVIMAS 
MAŽĖJA.

Kaunas.,—-Isz Mokescziu de
partamento monopolio sky
riaus patiektu duomenų apie 
iszgeriamus visame kraszte 
spiritinius gėrimus matyt, kad 
ju per kelerius paskutinius me
tus iszgeriama mažiau, negu 
ankscziau. Tas mažėjimais 
nors buvo sumažintos valsty
bines degtines ir spirito pre
kes, vyko iki 1936 m.

PATI VYRUI 
NUKIRTO NOSĮ.

Biržai.,— Vabalninko valscz. 
asitiko nepaprastas, iki sziol 
negirdėtas Lietuvoje, in vykis. 
In Vabalninko ambulatorija 
atveže Salamiesczio girininki-
jos eiguli G. suteikti pagialbos. 
Jam buvo visai nukirsta puse 
nosies. Gydytoja bare ligonio 
palydovus, kad jie inesujeszko- 
jo ir nėa'tveže atkirstojo nosies 
galo, kuri gal hutu pavykę pri- 
gydytl, tada ligonio iszvaizda 
butu buvusi padoresne negu be 
nosies. Eigulis G., neteko no
sies kaip susikivirezijo su savo

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro, apie 38 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz tert badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. 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.
KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 

IR NOSINES KATARO GREIT 
PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvQS skausmo, nemalonus kve- 
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.

Skaitykite “Saule”

Su 283 Naujais Paveikslais 
160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5)4 coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

pasaulyje verkiant, tave szir- 
dingiausiai mylėjo ir, nžmirsz- 
dama savo skausmus ir sopu
lius, tave mylavo, bueziavo ta
vimi džiange-si? Kas tau ser
gant kiauras ilgiausias naktis 
prie tavo lopszio budėdavo, 
nuo invairiausiu pavoju sergė
davo ir -gindavo net savo gyvy
bes nesigailėdama? — Tai vis 
buvo tavo motina!

Tavo motina, tave mylėjo vi
sa savo szir-dimi, visa esybe, 
kiekvienu savo kraujo laszeliu.

Tu buvai mažas bejegiis, be 
nuovokos, — jinai tave myllejo, 
saugojo, augino, savo krūtimi 
pene jo.

Tu augai stiprėja i,—motinos 
meile ir rupeseziai kasdien ėjo 
vis didyn ir daugyn.

Kiek kartu tu parpuolei, pa
slydai,— tavo motinos szirdiis, 
tarsi, iszkrito.

^motinos nepaklausei, 
priesz ja netinkama žodi pra
tarei prasižengei, doros kelyje 
suklupai, paslydai, nusikaltai. 
Savo motinos szirdin sopuli, 
tarsi asztru -peili, in varei. O ar 
tu ta skriauda ai jautei ? Ar tu 
bent dabar ta supranti ir at
jauti? Ar stengiesi .atitaisyt, 
atlygint, atsiteist ar bent atsi- 
praiszyt ?

Kuomi savo mieliausiai mo
tinėlė už viską atsilyginsi,, at
siteisi? Kada? Ar bent karta 
apie tai galvojai ?

Juk tu esi geriausias savo 
motinos sūnelis, mylimoji du- 
kreile.

Gegužes men. 10 d. yra “Mo
tinos Diena.” Sztai proga savo 
mieliausiai motinėlei parodyt 
savo szįrdi, savo szirdies meile 
savo vai-kiiszka prie jos prisiri- 
szima. Ta diena turėtu visi sa
vo motinoms atlyginti meile už 
meilę. Kad musu motinėlės 
matytu ir pajustu, kad mes 
esame ne koki beszirdžiai be
jausmiai mėsos gabalai, bet ti
kri ju jas mylintieji vaikeliai.

Motinos szirdies pralinksmi- 
nimui ir slujaudinimui nedaug 
reikia.

Motina atlankyk, maloniai 
su ja pasis-znekek, parodyk sa
vo prie jos kudikiszka prisiri- 
szima. Duok sulyg. iszgales 
lais-žkeli, ar koki jai reikalinga 
ar pageidaujama daikteli, sn- 
-szelpk ja varge ar neturte e-san- 
czia bent keliais pinigėliais, 
tai ir viskas ka gyvai motinai 
gali mylimo vaiko s-zirdis pa
liepti padaryti ir ji, tavo moti
na, -tave mv'les taip, kaip nie
kas kitas'; pasaulyje.

Už mirusios motinėlės, duszia

Su baltomis gėlėmis dau
giausia “Motinos Diena” ma
tyt rytmetinėse pamaldose ba- 
žnycziose, o su raudonomis ne 
viena galima matyt ir smukio
je, kas, be abejo, motinai, kad 
ir “Motinos Diena” tikro 
džiaugsmo nepadaro. Balta gė
lė prisisegusi tia diena kiekvie
nas kažkodėl užjauezia ir savo 
užuojauta sziokiu ar kitokiu 
budu vieszai rodo.

SENOVISZKI PATARIMAI.

—• Kas iszlosze daug pini
gu, tas turi ženklus ant kazyru.

—- Jeigu nuo džiaugsmo 
verksi, niekad akiu nei^veik- 
si.

—• Jeigu žmogus tik vienas 
grieszytu, tai tiek daug neipra7 
sikl-astu.

—■ Daug- no§zviu 
kusiu, nuo visu raganų atliku
siu.

— Kvailys klause: kam tin
ka protas? O i-szmin-tingas at
sako: tik žino velnias.

—• Kaip aszaras savo arti
mui -nuszluostysi, tai gerai pa
darysi, bet jeigu verksmu už
bėgsi, tai da puikiau padarysi.

—- Visuome susideda isz 
dvieju klasių, bet nea*a -sau ly
giu. Vieni valgyti ka turi, bet 
valgyti negali; kiti valgyt no
ri, bet valgyti nieko neturi.

Ekskursijos i Lietuvą

Per Go.thenburgq, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu 
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Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 
skyriaus vedėjas.

4ntra ekskursija išplauks 
LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ 

Per Gothenburg-Slockholm 
Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas, 
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Ekskursijas užgyrė Lietuviu Laivakor* 
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Kiti išplaukimai iš Neto Yorko
DROTTNINGHOLM . . 16 Geguže. 
KUNGSHOLM ................... 4 Birželio
DROTTNINGHOLM . . 10 Birželio 
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tą arba nuo
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636 Fifth Ave ir 4 W. 51st St.
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Sziaucziaus 
Duktė

Bet viena karta aplaike laisz
ka kuris juos nemažai sulinks- 
mino, kadangi vien prijauti-

meile.
Veidas Onutės spindėjo 

džiaugsmu laimingųjų, kadi 
prisiglaudusi prie savo numy
lėtinio ėjo besikalbant, kada 
kalba abiem skambėjo ausyse 
kaipo gražiausia muzike...

Netikėtinai ant vienos gat
vių kertes susitio koki ten api- 
plyszusi valkata kuris, kad

broliu taipgi negalėjo. Valka-! 
tai uoliai intikefa. O jos broliu' 
buvo valkata. Virszininkas,| 
blogai spręsdamas apie gimdy-j 
tojus, kurie nemokėjo iszauk-i 
let vaiku, pavarė Ona nuo dar
bo.

Iszejus be paliudijimo apie 
pasielgimą laike tarnavimo 
sziai firmai, kad nors niekas

mas pasakė jiems jog tai nuo 
vaiko ar mergaites. Tikrai bu
vo tai laiszkas nuo Onutės. Su- 
raszytas buvo jiems nesupran
tama kalba nes Angliszkai. 
Onute gal tycziom, nors reikia 
pripažint kad tėvu kalba gal 
ar suvis nemokėjo, parasze 
Angliszkai idant turėtu duot 
kam kitam skaityt ir idant 
skaitanti ypata pagarsytu gim
tines miestelyje apie kurpiu 
Onutės laimingumą ir garbe. 
Mat yra jau tas moteriszkes 
prigimimu kad nori idant jai 
kiti pavydėtu, ypacz tos, su 
kuriom drauge augo. Onute, o 
tacziaus jau Ona, savo laiszke 
lyg .suvis ne in gimdytojus ra
škydama, raszo kad iszsirinko 
sau puiku jauniki, kad ketina 
teket už gražaus kadeto aficie- 
riszkos mokyklos A-se; laisz
kas buvo pilnas pasigyrimu ir 
įtuszcziu žodžiu, be abejones 
lyczia taip suraszytas idant 
pasklydus paskelbom apie jos 
iszjtekejima pažystamos jos 
sandraugos pavydėtu jai. In 
gimdytojus beveik suvis nebu
vo raszyta kadangi juos lytėjo 
jnegut tas, kad iszgirsta apie 
savo Onutės tekėjimą.

II.
Jaunyste! kaip smagu gyve

nimą suteiki kartais. Nors ne
vienam skausmingai sudraskai 
krutinę, nors nevienam sulau
žai gyvenimą bet kam nerodai 
ateities visugražiausiose spal
vose, keno neisztyrusi gyveni
mo duszia tau esant nesvajoja, 
nesisvaigina vilczia ir nesigire 
Sapnais. Bet sapnai paprasti- 
nais vien lieka, tikrybe tuo 
liūdnesne, juo tie sapnai buvo 
gražesn i a i s, smagesniai s.

Kaipgi gražus buvo gyveni
mas Onutei! Nors vaistus gy
venimui suteikinėjo jai loeni 
rupeseziai tarnaujant tūloje 
furmoj už neperdidele mokes
ti kokia mokama yra subjektui 
ar klerkai, bet kad atsiekė tik
slą savo svajonių, kad atrado 
savo szirdžiai patinkanti — 
jautėsi visulaimingiausia, ka
dangi ateitis jai rodėsi tik ir 
szypsos laimėmis o kelias prie 
tok ateities tik jau ir iszbarsty- 
ias rožėmis.

Mylinti kūdiki gimdytojisz- 
ka szirdis taipgi nemažai 
džiaugėsi isz laimes savo kūdi
kio nors apie ta laime menkai 
žinojo, negut tik tiek kiek 
sprenst galėjo isz dūktos laisz- 
ko. Nurasze Onutei linkint vi- 
sudidžiausios laimes ir per- 
siuneziant savo gimdytojisz- 
kas palaimas.

Onute nedaug nusidžiaugė 
isz gimdytoju laiszko, tacziaus 
net neperskaiezius viso gerai 
supleszius numėtė.

Sziadien ji lauke vakaro: 
gavo daug meilesni laiszka nuo 
Rudolfo, kuris kviete ja in su
tarta vieta.

Su kokiu noru ji ėjo sulau
kus liuoso nuo užsiėmimo lai
ko! Žinojo kad susieis su nu
mylėtiniu ir sotinsis saldybė
mis laimes suteikiamos ta mei
le, kurios nieks neardo, nieks 
nedrumsezia, nieks nevaržo 
szirdies troiszkimu.

Ir Rudolfas buvo laimingu 
kadangi numylėtinė buvo tik
rai retos grožybes o priek tam 
duosniai atsimoka jam už jo

veidas einanezios merginos bu
vo gerai apšviestas elektriki- 
niu žiburiu, valkata matomai 
pažino nes staptelėjo, placziai 
atidaręs akis ir lupas žiurėjo 
in mergina bet žvilgtelejas in 
kareivi, kuris ruseziai susirau
kė, pasitraukė nuo kelio kaip 
tai keistai ordinarišzkai nusi
juokdamas o po tam su kokiu 
tai piktu szandu pasilenkda
mas priesz einanezius, prabilo.

— Good evening my sister 
Annie!..

Ona kruptelejo bet susivaldė 
ir tik besiglausdama prie nu
mylėtinio be žado vien akimis 
reikalavo apgynimo nuo val
katos, bet tasai su begediszka 
drąsą iszsitieses ir vėl -nusijuo
kęs kalbėjo.

— Oho, mano sesute bijo sa
vo brolio Juozo. By gosh, ko
kia ponia pastojo, nenori nei 
atsakyt ant brolio geru veliji
mu? "

— Jis yra beproeziu! — kur 
policija? — tarė Ona norėda
ma užsigint brolio ir atszalint 
ji nuo kelio.

Tuo tarpu praeiviai pradėjo 
apstot aktorius dramato isz ko 
pasinaudodamas! valkata kas 
karta drąsiau kalbėjo.

— Acziu sesute už rūpesti. 
Gabu ir be tavęs nueit in tam- 
įsinyczia pernakvot nes matau 
kad pas savo seseri nakvynes 
negausiu. — Užsigini savo bro
lio su kuriuom grange sziau- 
cziaus-ateivio duona valgėme, 
nes matomai pamirszai jau 
kad esi duktė prasto -sziau
cziaus isz N. Nelaimingas jau
nikaitis kuris paimtu už pa^j 
ežia ta, kuri užsigina savo bro
liu o užsigintu ir tėvo ir moti
nos kad pasitiktu ežia dabar 
nes ji nori būti didele pone ir 
jai nieko nėra negalimu kad ir 
iszsižadet locno vyro, idant 
tik priisotint savo tusztybe. — 
Gerai, pasilik sveika, nedora 
duktė, nenoriu daugiau matyt 
nelabos sesers.

Ir užsiigryžes nuėjo savo ke
liu. Niekas ji nesulaike. Visu 
akys atkreiptos buvo in mer
gina kuri doge kaip liepsnose. 
Stebėtina, nieks neužtaria už 
ja, niekas nestoja jos apgyni
me. Net tas, kuri mylėjo ir ku
ris jai meile prisiegavo, atszo- 
ko nuo jos ir su nusistebėjimu 
ir su kokiu tai paniekinimu 
žiurėjo in nelaiminga auka at
sitikimo.

Girdejusieji valkatos žodžius 
palaike už teisybe ir rimtesni 
piktai nusijuokiant atsitraukė 
o žiopliai žiopso josi lyg del pa- 
sitycziojimo isz gėdos isznie- 
kintos mergnos.

Pasekmes to atsitikimo pa
siliko blogesnėm negu tikėjosi 
nelaiminga Onute. Negana kad 
pikti liežuviai atėmė nuo jos 
vieta firmoj bet ir mylimas 
aficieras iszsižadejo jos ir pa
niekino; firmos principalas pa
tyręs apie tai ka valkata pasa
kė pradėjo kvost apie savo 
subjektus praeiti; paliudijimu 
Ona neturėjo, graudinosi da
bar kad suplesze laiszka aplan
kyta nuo gimdytoju nes virszi- 
ninkas reikalavo taip-gi daro- 
dymo kad apie savo gimdyto
jus ji neužmirszo ir ju neiszsi- 
žadejo. Užginczyt tikrinimams 
kad valkata buvo tikrai jos

apie jos pasielgimą tarnystoj 
blogai kalbėt negalėjo, jau ki
tur gaut vieta jai buvo sunku 
kad ir iszvažiuotu suvisai isz 
to miesto kur jau ja pažeista 
ir kur jai jau buvo ankszta.

— Pasibaigė, — kalbėjo ap
sistojus viename isz vieszbu- 
ežiu. — Pasiekiau -savo gyve
nimo rubežiu.

Tuose žodžiuose jau buvo 
galima matyt baisus užmany
mas gražios mergeles. Pas ja 
permažai, jeigu nesuvisai bu
vo religiszkumo o perdaug 
savmylystes ir ambicijos idant 
galėtu pergalet (likimą kurio 
smūgis ant jos kaip žaibas per
kūno nukrito idant galėtu pra
dėt kova del pataisymo to, kas 
likos sunaikinta jai.

Nemažai persigastu motina, 
matant jos iszvaizda, jeigu ga
lėtu matyt savo dukterį dabar 
vaikszcziojanczia po pasamdy
ta vieszbuczio kambarėli ir 
žaibuojanezia baisiom akimi, 
kada isz jos lupu kartas nuo 
karto iszsiveržineja tik ,su- 
sprangytas -keiksmas o su pu
tomis tryšzka isz burnos ap
maudą.

Prasmegsiu pragare — bet 
nematys manes daugiau nei 
tas viltvilys kuris intikejo pa
siutusio valkatos žodžiams nei 
tas prakeiktas valkata nepū
stos daugiau man kelio, neisz- 
metines man jie, kurie nustū
mė mane in pragaiszti... Jie 
neiszgirs daugiau nuo manes 
žodžio.

Ir -pradėjo jeszkot tarpe gro- 
matu kurias turėjo savo kasze- 
.lej, kalbėdama:
' — Be to, suplesziau ju laisz
ka, — kito adreso ju neturiu,— 
nedanesz jiems niekas. —

— Paėmė kitus laiszkus ir 
viena paskui kito nuėmus nuo 
naktines lemputes stiklą, sude
gino o po tam sužerus in sauja 
pelenus, iszbarste po kambarį.

— Taip iszsiskiaiste mano 
laime, mano sapnai, mano gy
venimas ..

Iszsieme maža bonkute, at- 
kimszo — sudrėbėjo, bet sužai
bavus baisiom akimi užverto 
prikiszus prie lupu o po tam 
trenkdama bonkute isztare:

— Tai viskas.
*♦*

Atrasta ant ryt -gražios Onu
tės jau szalta pamėlynavusi 
lavona kurio veidas baisiai isz- 
kreivintas, iszszieptas su isz- 
verstom pilnom iszgasties aki
mi baisiai iszrode...

-------- GALAS--------

KITOKĮ dantys.
— Neverk sūneli, verksmas 

tau nieko nepagialbes. Asz ži
nau kaip tau skauda danti.

— Gerai tau kalbėt apie 
skausmą, mamyte, nes kaip tau 
skauda dantis tai tu savo isz- 
imi ir padedi anl stalelio.

PRIEŽASTIS.

Jonas: — Antanai, kodėl mo- 
teres pravarde persimaino po 
apsi vyravimu i?

Antanas: — Todėl jog kol 
motere da yra mergina tai nei 
viena neturi gero vardo.

Ana diena viena pleisa užtikau, 
Ten kvailiu keliolika pa

regėjau,
O kas nori ten kvailiu matyti, 
Turi in Masacziuže atsilankyti.

In viena vieta pribuvo koks 
tai bimbazelis, 

Kaip rodos ar ne kokis tai 
pasiutėlis,

O greieziau, ar tik ne ap
gavikas, 

Prasimano buk yra katalikas, 
Ten pribuvo ir viena ba

landėle,
Isz kur tai mergužėle, 

Susitarė su vaikinu apsipo- 
ruotl, 

Norėjo pas Airiszi kunigą 
nusiduoti,

Bet buvo nebegale, 
Ba abudu Angliszkai negale. 
Tasai bimbazelis prisipainiojo, 

Na ir juodu prikalbino, 
Kad szliubąs pigiau kasztuos, 
Kaip jis juos .suvineziavos. 

Apsivedė su kokiu (ai. dėklu, 
Prie daugelio akiu.

Na ir szliubąs atsibuvo, 
Norints jokiu užsaku nebuvo. 
Bimbazelis liepe jiem gyventi,

Viens kita Įmylėti.
Kaip apie tai mislyti, 
Ir ant to visko sakyti?

Jau tokis protas, 
Tai vaikine ne kas.

O jus vargsząi, Lietuviai, 
Nekalti avinėliai,

Kas jus sziadien neprigauna, 
Katras tiktai proga gauna,

- Ir Žydai ir visokį krepszel- 
ninkai,

Ir visoki paszlemekai.

Jeigu tai butu teisybe ir ne 
melas,

Tai butu suvis nekas, 
Vienoje vietoje tas pasidarė, 

Kad kunigas parapijomis 
baisiai iszbarė, 

Per tai žmonis baisiai supyk- 
dino,

Nuo visokiu bjaurybių isz- 
vadino,

Sziadien ant kunigėlio visaip 
kerszina,

Daugiau apie tai nekalbėsiu, 
apie tai bus gana.

* * *
Kas skupus tai ne kvailas, 
Ta ant senatvės laukia ger

būvis, 
Bet katras pavydi del saves, 

Tasai vargo turi invales.
Pažinau toki viena skupuoli, 
Katras ir kelis namus turi, 
Paczios neturi, pats gyvena, 
Insimylejas tiktai in pinigus.

Baisiai netikės žmogus, 
Laikraszcziu jokiu neskaito, 
Bažnytinius kalektorius isz- 

vaikino, 
Ne jam spaviednes nereikejo.

Dieva ir kunigą peike, 
Ir ant visu bjaurei keike. 

Pas ji Dievu tai tik pinigas, 
Ir jo kralikai, 

Keliolika ju ant kiemo augina, 
Badai tik kralikais save 

maitina, 
Už tai iszbales kaip giltine, 
Tai jau ne žmogus, vaikine. 
Ateis laikas kada pastips, 
Ir viską .svetimiems paliks, 
Jokia mergina ne eina už jo, 
Ba.tokio kiaules kožna bijo,

■ O kad ir gauti galėtu, 
Tai ne ilgai su juom gyventu, 
Tegul sau skupuolei gyvena,

Su zuikeis ir bus gana.

JtyĮotinosMeile 
ir Kanczios

Nu bauskite mane nes asz 
esu žemes nusidėjėlis!

Ir klydau kaip visi klysta, 
bet esu teisingiauses ir mano 
szirdis ras pasitenkinimą, ka
da kalbesiu su meile apie moti
nos meile... ‘

Motinos Aszaros.
Ant melsvosios Dubysos 

kranto stovėjo pakrypusi ba
kūže kurioje nuo senai gyveno 
vienui viena Pranckiene. Ka
daise ji turėjo sau nusiramini
mą ir parama bet viena sunu 
paėmė kariuomenėn, kuris, sa
koma, tolimame 'Sibire paliko 
savo kaulus, kitas iszejo Ame
rikon ir niekas jo nemato, nie
kas apie ji nerasze... Pasako
jo bobele Pranckienei kad pas
tarasis žuvo kasyklose.

Nekarta Pranckiene, iszgir- 
dusi tokias kalbas, graudžiai 
apsiverkdavo, praszydavo Die
vulėlio kad Jis .susimylėtu ant 
jos paskutinio, mažojo Stasiu
ko, su kuriuom ji dabar gyve
no.

Stasiukas buvo linksmas vai
kas. Tankiai Pranckiene di
džiuodavosi savo sunaus isz- 
tarimu: “mama, kul eitim?”

O didžiausiu džiaugsmu bū
davo Pranckienei kada jos 
Stasiukas pradėjo jau visai ge
rai vaikszczioti ir gražiai kal
bėt i.

Pranckiene už uždirbtuosius 
skatikėlius nupirko Stasiukui 
naujinteles kelnaites ir gels
vus batukus. Viena gražia pa
vasario diena Stasiukas kartu 
su mamyte nuėjo net bažny- 
czion. O kiek jis ten riegirdeto 
iszgirdo ir nematyto pamate.

— Mama, ar szitas Dievulis? 
— paklausė prisiglaudės prie 
motinos Stasiukas, rodydamas 
mažu pirszteliu in Kristaus 
stovy la.

— Tas vaikeli, Tas. >.— net 
susijaudinus paaiszkino Pranc
kiene ir pradėjo aiszkint vai
keliui :

— Antai tai sakykla isz ku
rios kunigėlis pamokslu sako. 
O ten toliau, — stovi Szv. Pa
neles altorius. Ten ant balto 
žirgo tai didelis raitelis Szv. 
Jurgis kuris devynioms (gal
voms smaka nugalėjo...

— Mama, asz ir-gi busiu 
toks. .. — stiebėsi su didžiau
siu džiaugsmu Stasiukas ir in- 
sidejes pirszteli in burna klau
sėsi motutes.

Suužus vargonams Stasiu
kas net kruptelejo ir iszsigan- 
des pasižiurėjo in ta puse isz 
kurios išklydo muzika.

Prasidėjo Miszios. Pranckie
ne meldėsi, meldėsi, meldėsi. 
Retkarcziais ji pakeldavo asz- 
arotas akis prie Jėzaus Kan
czios ir vėl insikriaubusi in 
skepetos kampa verkdavo. Jai 
prisiminė dabar tie laikai ka
da buvo gyvi jos pirmieji sū
nūs. Pasibaigė ir Miszios ir nu
stojo vargonai uže bet Pranc
kiene inremusi savo skausmo 
iszvarginta galva in szalta pi
liorių maustė, verke... Jos 
mintys skrajojo apie nelaimiu 
ir kaneziu laikus...

— Mama, o kas thrt lipa 
augsztyn? — staiga stuktelėjo 
Stasiukas motina, visa Ijaika 
ramiai sėdėjas ir žiurėjas in 
blizganti žirondeli.

— Ak, tai ir Evangelija — 
atsikvoszejo Pranckiene ir lyg 
pamirszusi tas kanezias o apie 
szventa vieta maustydama pri
dūrė Stasiukui:

— Nugi matai kad kunigėlis 
eina pamoksta .sakyt, — pridū

rusi atsistojo Pranckiene.
Stasiukui pasirodė toks gė

las jaunasis kunigėlis, toks 
szvelniai kalbantis... Stasiu
kas pasižiurėjo dar karta in 
Szv. Jurgi ir insivaizdino save 
dideliu karžygiu.

— Jei padarytu man toki 
lanka kas nors kai Beniu An
tanuko — asz nugaleeziau vi
sus kas ant mamytes ar ant ge
rojo kunigėlio užpultu... — 
maustė vaikelis ir glaudėsi 
stipriau prie muro. Ka kunigė
lis pasakojo tai Stasiukas ma
žai ka suprato bet kai viena 
karta kaž-ka kunigėliui užri
kus ir parodžius drehanezio- 
mis rankomis in Didiji Alto
rių, mamyte pradėjo balsu 
verkti, tai ir Stasiukas pasi
leido nors ir nežinojo nei paB 
ko verkia.

Praslinko keli metai kaip 
sapnas. Stasiukas augo didyn 
bet Pranckiene linko in kupra, 
suseno ir tankiai ji sirgdavo.

Tankiai Pranckiene sėdėda
ma prie židinio džiaugėsi savo 
riebiu Stasiuko veidu, žydrio
mis akutėmis geltonais galvos 
plaukais, kurie nekerpami vai
ku rode panaszu in mergaite.

— Mama, asz sziadien par- 
nesziu isz Dubysos vandens, 
pakūrensiu krosnį ir paszildy- 
siu barszczius bet mamyte, 
klausykite manės ir nenusi- 
.szaldykite, — maldavo Stasiu
kas in serganezia motina.

— Ale, ir kokia asz laiminga 
kad turiu nors Stasiuką, — 
džiaugėsi Pranckiene žiūrėda
ma in savo augti.

Viena ausztanczio pavasario 
diena, kuomet lazdynuose pra
sijuokė pirmosios melsvos ži
buokles — Pranckienes bakū
žėlė taip pat stovėjo pakrypu
si in viena szona, lauke ant 
virves plaiskesi padžiauti bal
tiniai, szvelnaus pavasario vė
jo judinami o viduje ant lovos 
gulėjo Stasiukas ir liūdnomis 
akimis vedžiojo po kambari. Ji 
trauke ilgesys in laukus, vilio
jo tykus vakaras, kuris ženge 
taip tykiai ramiai kaip ange
las in palaimintos žemes žmo
nių szirdis, neszdamas joms 
paslaptinga ramuma... Jis 
atėjo in žeme in nauju pavasa
rio gandu, su nauju ramumu 
kuris palaimina viską.

Stasys blaszkesi lovoje ligos 
prispaustas. Retkarcziais jis 
prisilenkdavo prie mažo lange
lio ir tamsiomis akimis žiūrė
davo per ji, ar negryžta isz 
miestelio motina. Bet ežia jam 
bežiūrint susidurdavo jb akys 
su isprogstancziu gluosniu ir 
jame iszpjaustytu smuikeliu.. 
— tada Stasio akyse pasirody
davo aszaros... Pasirodė jo 
aszaros dabar jis vela puolė lo
von ir ilgai joje blaszkesi, jau 
nežiūrėdamas sielos atgims
ta nezio pavasario grožiu. 
Pranckiene verkdama slauge 
Stasiuką.

— Ir kas tau vaikeli ežia 
taip pasidarė-•. Asz lyg nuo 
žiemos maeziau tavyje permai
na, kad tu taip iszbales spjau
dai kraujais ir nieko neimi in 
burna, — dejavo ji.

— Oj Dieve, bet kuo asz kal
tas kad mano szirdis jau nieko 
nenori imti — drebaneziomis 
rankomis spausdamas motinos 
galva dejuodavo Stasiukas ir 
žiūrėdavo jon iszganymo lauk
damas. Stasiukui parvežė ku
nigą, kuris ilgai su ligoniu kal
bėjosi. Jam vis ėjo blogyn. Vie
na nakti jis pradėjo klejoti;

— Mama, žiūrėk kaip liūd
nom akimi in mane smuikelis 
žiuri.

— Ne jau, Staseli, bet tu kle-

joji ir nakezia nieko nematyt. 
Miegok Staseli, — ramindavo 
verkdama Pranckiene.

— Asz rytoj varnėnams pri
dirbsiu daug inkilėliu ir jie 
musu sode galės dainuoti, — 
a ei klajodavo Staselis, atmin
damas geruosius paukszteiius.

— Stasiuk, tu isz lovos ne- 
bekeli, varnėnai gailisi tavęs. 
Jie sziadien ilgai gluosnyje 
cziulbejo.

Vakare Staselis baltomis 
akimis dairėsi ir numirėlio 
balsu klejojo:

— Mama, mama, pagauk szia 
balta peteliszke! Oj, ji jau isz- 
truko jau auksztai, auksztai 
iszkilo ir jos sparneliai nuszvi- 
to saulėje.

— O Jėzau, Jėzau, ne jau-gi 
Staseliui Vieszpats mirti at- 
siunezm, ne jau-gi manes jis 
nepasigailės — užsikniubusi 
verke priesz Kanczia Nukry
žiuotojo ir lauže rankas Pranc
kiene o tuo tarpu lovoje isz- 
skestomis rankomis savo klai
kiais szukavimais Staselis ly
dėjo balta peteliszke, lydėjo 
pats savo siela... Jis mirė ty
liai, ramiai szypsodamasis.

Rausvas kraujo klanelis pra- 
simuszes per lupas nudažė 
rausvai pagalvėli ir szilta jo 
srove paliete motinos galva.

— O, Jėzau!.. Staseli, tu ap
leidai mane! — apmirė Pranc
kiene ir bueziavo *sunui balta 
veidą ir verke priesz Jo Kry
žių, bet vela lyg sapnu baltoji 
peteliszke nuskrido.

Sudrėbėjo szirdis. Ir pasku
tinis isz visos gimines baltas 
karstas turi nulinkti tollman 
gyveniman. Ir paskutini asza
ros savo kuna pasotinusios.

Rausvas klanelis, prasimu- 
szes isz Staselio burnos auszo.. 
Auszo lavonas.

O tada, tada kada paskuti
nis džiaugsmo ir szviesos kris
las iszsprunka isz žmogaus 
ranku, — jis nori save pa
smaugti.

Jie bijo Dievo ir pragaro.
Nebeisztverus szirdies kau- 

cziu, Pranckiene iszejo isz pro
to.

Vakaro prieblandoj, nors 
per atvira dangų žvelge in la
vona leidžianczios saules spin
duliu, — motina klajojo pievo
se ir vijosi ta paezia balta pe
teliszke, kuria norėjo beminda
mas sugriebti Staselis.

Pamiszusios motinos meile 
sunuje neiszgaravo. Ji vijosi 
paskutini mirsztanczio sunaus 
norą, paskutini siekini gyven
ti.

Kada tenai auszo lavonas.

KITAIP BUS PO SZLIUBŪL

Kėlės dienas priesz vinezia- 
vone atėjo merginos jaunikis 
pas ja ir staeziai pradėjo ap- 
reikszti savo norą kalbėda
mas:

“Reikalauju kad mudviejų 
szliubąs atsibūtu lygiai treczia 
valanda po piet, po szliubui 
kad butu surengti puikus pie
tus, ant kuriu rastųsi artimiau
si gimines ir geriausi mus 
draugai o tuojaus po szliubui 
noriu važiuoti in Atlantic Ci
ty ir New Yorka.”

Kada jaunikis iszejo, motina 
baisei nerimaudama tare in 
dukrele:

— Kaip matau tai del tavo 
busimojo vyro bus sunku in- 
tikti visame. Da neatsibuvo 
szliubąs o jau savo norus isz- 
reiszkineja.

— O, tai nieko mamyte, juk 
tai jo paskutiniai norai; asz ji 
paimsiu in savo nagus po vin- 
cziavonei tai viskas po tam 
persimainys.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Szia Nedelia pripuola 

“Motinu Diena” ant garbes 
visu motinu. Tieji vaikai, ku
rie yra atsitolinę nuo savo mo
tinėlės lai neužmirszta pas ja 
atsilankyti arba nors paraszy- 
ti kelis žodelius su pasveikini
mais del jos suraminimo o jei
gu jau yra mirus, tegul sukal
ba kelis poterėlius už jos du- 
szia arba atlanko jos kapa. 
Bet kiek sziadien yra vaiku 
kurie užmirszta laja, kuri 
jiems davė gyvasti, dalinosi 
viskuom, prižiūrėjo jaunystė
je, kentėjo už juos ir kente ba- 
da. Jeigu sziadien neguodoji 
savo motinėlės 'tai kaip gali ti
kėtis kad tave vaikai guodotu 
ant senatvės? Guodok Motina 
savo kaip Dievas prisakė o tu
rėsi laime ant svieto ir busi 
paguodotas nuo kitu.

— Helena Wufsus, isz Park 
Place ir jos sūnelis likos skau
džiai sužeisti automobiliaus 
nelaimėje artimoje Kolso pe- 
czes Nedelioje. Nelaimėje da
lyvavo net trys automobiliai 
isz kuriu du turėjo būti nu
traukti in garadžius ant patai
symo.

— Garnys ana diena pali
ko sveika sūneli del ponstvos 
Vincu Matulevicziu, 432 W, 
South uly. Motina ir sūnelis 
sveiki. Motina priesz apsivedi- 
ma buvo Mare Kuzmickiute.

— Kaip girdėt tai vienos 
kasyklos Lehigh Valles kom
panijos bus parandavotos per 
Pittstono operatorius, kaip 
manoma, Primrose kasyklos. 
'Tieji operatoriai peržiūrinėjo 
Bukmautes ir Park Place ka
syklas bet katras iszrinks tai 
da nežine. Jeigu aplaikys lysą 
nuo Lehigh kompanijos tai pa
statys maža brekeri per kuri 
ieis anglis kuriuos pardavinės 
del aplinkiniu gyventoju. Jei
gu tasai užmanymas pereitu 
tai apie trys szimtai darbinin
ku aplaikytu darbus. 1

— Apie vienuolikta valan
da, Seredos vakara, užsidegė 
garadžius prigulintis prie Juo
zo Vaicikaucko, ant W. Maple 
uly., bet tuojaus liepsna buvo 
užgesinta kada pribuvo ugna- 
gesiai. ■,» 1
t Ignotas Borisas, kuris 

pergyveno mieste daugiau 
kaip 25 metus, gyvenantis ant 
217 W. Maple uly., mirė Utar- 
ninko vakara namie. Gimė Lie
tuvoje, pribūdamas in Ameri
ka apie 45 metus adgal. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos ir S.L.A. vietines kuopos, 
jo pati mirė apie penki metai 
adgal. Paliko du sūnūs ir dvi 
dukteres, devynis anukus ir 
seseres Morta Bendinskiene, 
Maizevillej ir Rože Vasinkevi- 
ęziene, Frackville j e. Graborius 
Traskauskas laidos.

— Jonas Kolna, 17 metu 
Slavokas, 607 W. Market uly., 
norėdamas užszokti ant freito 
artimoje Readingo stoties, li
kos baisiai sužeistas ir nuvež
tas in Locust Mountain ligon- 
bu'te in Shenadori. Sužeistąjį 
surado Seredoj vaikai einanti 
in mokslaine. Kaip girdėt tai 
neiszliks gyvas.

— Poni J. Zablackiene, 319 
W. Mahanoy avė., aplaike žine 
buk jos sūnūs Jonas serga Szv. 
Juozapo ligonbuteje, Filadel
fijoj, kur jam buvo padaryta 
operacija ant inkstu ir iszva- 
žiavo Utarninko diena ji atlan
kyti. Su ponia Zablackiene 
taipgi iszvažiavo Ona Cizari- 
kiene, kuri jai draugavo kelio
nėje.

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.75 InNewYorka
“ ir atgal ar in Newark

NEDELIOJ 10 MOJAUS
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
3:35 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

BASEBALL — Yankees su Philadelphia, Yankee Stadium, New York 
Nedelioje 10 Mojaus, 3 valanda popiet.

PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

Lehigh Valley Railroad
Clhc Route of The BlackPiamond

SHENANDOAH, PA.
— Szventos Szeimynos Vo- 

kiszka parapija ana vakara 
iaike kard parte nuo kurios 
pelnas eis ant pradėjimo sta
tymo koplyczios. Vokiecziai, 
negalėdami susitaikini su baž
nytine valdžia apie bažnyczia, 
pradės statyt neprigulminga 
koplyczia.
t Szeimyna iSaroku aplaike 

liūdna žinia buk Juozas Saro- 
ka, 31 metu, kuris kitados gy
veno czionais, likos užtroszkin- 
tas automobiliniu gazu, Det
roite. Velionis paliko czionais 
keturis brolius. Ant laidotuvių 
iszvažiavo brolei ir Petronėlė 
Radzevicziene.

St. Clair, Pa.— Kunigas V. C. 
Matulaitis, prabaszczius Liet. 
Szv. Kazimiero parapijos, ku
ris nuo kokio tai laiko sirgo, 
jau pradėjo pasveikt. Kunigas 
Matulaitis yra vienas isz se
niausiu Lietuviszku kunigu 
Filadelfijos diecezijoj.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Kingston, Pa. f Kunigas 
pralotas Mikolas Lynott, 84 
metu, prabaszczius Katalikisz- 
kos bažnyczios Szv. Ignoto, 
per 35 metus, mirė Szv. Juoza
po ligonbuteje, Mt. Clemens, 
Mieli., praeita Nedelia. Pralo
tas buvo kunigu per 61 metus. 
Gimė jis Scrantone ir buvo ge
rai •žinomas po visa aplinkine 
kaipo žymus rasztininikas.

ANT PARDAVIMO.

Du pasivažinėjimo ratai, taip 
vadinami “The Whip” ir 
“Travers Merry Mixer” taip
gi “Barbeque stendas” kurie 
dabar randasi Lakewood Par
ke. Parsiduos pigiai del greito 
pirkėjo. Atsiszaukite ant adre
so1 Jos. Kenesky, 
158 Penn St., Tamaqua, Pa.
■(My.15)

ANT PARDAVIMO.

Lotas 150 per 150 pėdu did
žio, didelis 8 kambariu namas, 
su visom vigadoms, ant steito 
kelio, (arti Lakewood parko), 
Park Crešt. Parsiduos už pri
einama preke! Galite mane ma
tyt name, antros duris nuo For
ster sztoro, prie kelio kur va
duojasi per geležinkeli in La
keside parka, arba raszykite 
ant adreso:

John Hoffman, 
Lakewood - Barnesville, Pa.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose * 

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

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

ISZ KANADOS
Toronto, Ont., — Nežinomi 

pleszikai insigavo in ofisą Ka
nados Raudono Kryžiaus, isz 
kur pasiėmė apie szimta dole
riu. Pinigai buvo paaukauti 
del anglekasiu, kurie iszgialbe- 
jo du žmonis isz užgriautu auk
siniu kasyklų, Moose River, 
Nova Scotia. Vagis mane, kad 
fenais radosi apie 30 tukstan- 
cziai doleriu, bet apsiriko, nes 
kiti pinigai radosi banke.

Toronto, Ont., — Ona Popia- 
kine, likos nuteista ant trijų 
metu in pataisos narna už apde- 
ginima savo vyrjui veido sįu 
karboliam rukszte. Kaip rodos 
vyras neteks abieju akiu. Ko
kia tame priežastis teip bai
saus darbo insiutusios mote- 
res, tai nedažinota.

Brighton, Ont., —• Devynių 
metu Joyce Love likos surasta 
ant fanuos pusgyve, kur per
gulėjo 19 valandų be maisto. 
Mergaite ėjo atlankyti savo bo
bute ir paklydo. Tėvai mane 
kad dukrele radosi pas bobute, 
o bobute mane kad mergaite 
randasi namie ir ant galo pra
dėjo jos jeszkoti .
Hamilton, Ont. — Vagys insi

gavo in bravorą, pasiimdami 
$868. Praeinantis palic.ijantas 
patemino sumuszta geležine 
kaisa ir dasiprato kas atsitiko. 
Vagys insisgavo per Įauga.

Atsikratykite nuo Virimo ir 
Kepimo Vargu - ant visados

Nusipirkite sau Naujos
Mados Elektrikini Pecziu

Elektrikas sziame laike yra paran
kiausias būdas del virinio ir kepinio 
visokiu valgiu del szios gadinęs mo
terų. Mažai reikalauja prižiūrėjimo 
nes automatiszka kontrole užlaiko 
vienoki karszti. Indėkite maista in 
peeziu; užstaktykite kontrole ir teip 
palikite. Visada gaunate pilna užga- 
nėdinima isz iszkepto maisto, ir tai 
už maža iszkaszti.

Teipgi; moderniszka motere daži- 
nojo kad elektrikinis peczius yra eko- 
nomiszkas ir pigiai atsiėna vartuoti.

Iszsirinkite toki pecziu kuris jumis 
sziandien patiktu. Pigios prekes ir 
parsiduoda ant lengvu iszmokėjimu 
pagal juso norą ir iszgale.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

SZUNIUKAS KURIS APVA
ŽIAVO VISA SVIETĄ.

Didžiausias szuniszkas kelei
vis kokis kada atliko kelione
po visa svietą buvo “°wney”, 
kuris buvo mylėtas per visus 
pacztinius darbininkus po vi
sa svietą. Mete 1889, kada jis 
užmigo pacztiniam maisze Al
bany, N. Y., vienas isz paczti- 
niu darbininku uždėjo jam 
cedeli ant kaklo lir iszsiunte 
per paczta in New Yorka o isz 
ten in Europa. Priesz pastipi- 
ma, 1897 mete jis surinko 1,017 
visokiu cedeliu po visa svietą 
kur tik jis keliavo ir aplaike 
medali net nuo paties cieso
riaus Japonijos. Sziadien tasai 
svietiszkas keleivis randasi 
iszkimsztas ir pastatytas Cali
fornia Pacific parodoje kuri 
yra laikoma San Diego, Kali
fornijoj.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

AR MAN TAPTI 
PILIECZIU?

(Szis yra pirmas, eileje, savai
tiniu straipsniu apie szita 

svarbu klausymą.)

Begyje dabartinio Kongreso 
užmanymai buvo siūlomi isz- 
deportuoti visus ateivius isz 
Suv. Valstijų. Spaudoje ir per 
radio ateivis buvo atakuotas 
kaipo bedarbes prisidedanti 
priežastis. Kad jis žymiai pri
sideda prie prasižengimu szi- 
toje szalyje. Žodžiu, kaslink 
musu socialiszku ir ekonomisz- 
ku nelaimiu ir bedu tai jis už 
kitu kaltes turi kentėti.

Szitie užpuolimai vis tęsęsi. 
Jie sukelia platu neramumą ir 
baime netik tarpe ateiviu bet 
tarpe ju szeimynu ir draugu. 
Ar galimas daigtas kad Suv. 
Valstijos, immigrantu ir ju 
vaiku pastatyta szalis, isztikro 
ketina iszsiunsti isz szalies 
tukstanezius vyru ir moterų, 
kurie dar netapo piliecziais, 
atimti nuo ju darbus ir suar
dyti ju namus?

Laike sunkiu laiku gal daug 
žmonių ežia pagiežauja dide
lius skaitlius ateiviu. “Tegul 
jie atgal gryžta”, jie ragina. 
“Mes ežia turime užtektinai 
savo bedu. Jeigu mes bitume 
inleide mažiaus ateiviu, tai bu
tu daugiaus darbu pilie- 
cziams.” Ir taip toliau. Szitas 
nusistatymas priesz “ateivius’ 
ne vien Suv. Valstijose randa
si. Visame pasaulyje sziadien 
ateivis nepageidaujamas. Ži
nios ateina isz invairiu sza- 
liu kad suvaržymai priesz atei
vius vis tapsta varžingesni. 
Tos paezios priežastys, bedar
be ir nepasitikėjimas nepažys- 
tamams, yra szaknis szito 
priesz-ateivi judėjimo.

Kuomet Suv. Valstijose szi
ta agitacija šukele daug ru- 
pesties ir net baimes ir invedi-, 
ma pasiulijimu iszdeportuoii“ 
visus ateivius isz Suv. Valstijų 
bet nėr galimu daigtu kad di
dele dalis Amerikos žmonių 
užgiriu tokius pasiulijimus. 
Daugmeniszkas iszdeportavi- 
mas yra prieszinga visiems 
sveiko proto ir teisingumo in- 
sakymams. Netik butu kvaila 
bet beszirdiszkas žingsnis isz
siunsti isz szalies milijonus su-

• «mtivartotoju ir versti j u Ameriko
je gimusias žmonas ir vaikus 
praszyti paszialpos ir tas visai 
neprisidėtu prie ekonomiszko 
atsigaivinimo.

Kad nors ir szitas iszdepor- 
tavimo judėjimas šukele berei
kalingo susirūpinimo bet vis- 
tiek atliko naudinga tikslą. Tai 
kreipe atyda in pilietystes 
klausymą. 5,000,000 ateiviu 
Suv. Valstijose svarsto klau
symą “Ar man tapti Amerikos 
piliecziu?”

Daug tukstaneziu nepiliecziu

gCCJBENTi

OCCIDENT 
FIOUR

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.

APDOVANOTA UŽ SAVO 
NARSU DARBA.

Kada TWA eroplanas susi
daužė artimoj Uniontown, Pa., 
pana Nellie Granger, kuri bu
vo tarnaite ant tojo nelaimin
go pasažierinio eroplano, no- 
rints buvo baisiai sužeista, isz- 
sigavo isz deganezio eroplano 
ir nusivilko ant keliu in arti
ma farmeri isz kur pranesze 
per telefoną apie nelaime, po 
tam sugryžo ir apžiūrinėjo su
žeistuosius pasažierius. Kom
panija už toki narsu atsižyme- 
jima padovanojo jai vakacija 
dykai in Panama ir paskyrė ja 
aukszcziausia 'tarnaite di
džiausiam eroplane kuris lekia 
isz New Yorko in Los Angeles, 
Kalifornija.

sziadien svarsto priežastis už 
ir priesz natūralizacija.

Tai tas yra klausymas kuri 
kiekvienas ateivis sau turi at
sakyti. Todėl gal ne proszali 
pilnai diskusuoti szita svarbu 
klausymą — priesz ir už. Ne 
pastangoje versti žmones tapti 
piliecziais bet kiton pusėn, 
jiems taip perstatyti visa daly
ką kad jie patys žinos kaip ge
riausia atsakyti ta klausymą.

Straipsniai kurie seka szita 
pirma bandys vėsa tokia dis
kusija. Bandysime apraszyti 
tokius punktus 'kaip pilietyste 
’įsanryszyje su darbu, su pa- 
szialpa, su urėdo laikymu, su 
socialiszka apsauga, su užlai
kymu kulturiszko paveldėji
mo, teise balsuoti, iszdeporta- 
vimu ir kaip žmogaus natūra
lizacija lieczia jo szeimyna ir 
daug panasziu svarbiu dalyku.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

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

Darbo Zinutės
ISZMOKES UŽVILKINTA, 

MOKESTI.
•Shenandoah, (Pa. — Readiiri 

go kompanijos kasyklos Mapl0 
Hi'll Seredoje iszmokejo darbi* 
n i ūkams užvilkinta mokest i už 
kuria kovojo per koki tai lai
ka.

800 ANGLEKASIU SU- į 
STRAIKAVO.

Pottsville, Pa. •— Daugiai 
kaip 800 anglekasiu pamėtė 
darbus Brookside kasykloje, 
kurios priguli prie Readings 
kompanijos už tai kad kompa
nija praszalino du darbininkus! 
o in ju vieta priėmė kitus o nq 
tuos, kuriuos pareikalavo uni
ja. Tose kasyklose paprastai 
dirba ąpie 1,000 darbininku 
bet isz priežasties užlietu ne
kuriu daliu, kasyklos dirba sii 
mažiau darbininku.

LEGISLATURA sudeda 
KALTE ANT READINGO 

KOMPANIJOS UŽ NELAI- ,
ME GILBERTONO ( ,fj 

KASYKLOSE.
Harrisburg, Pa. — Legisla

tures komitetas Seredoj nu
sprendė . kad nelaime kilusį 
Gilbertono kasyklose Sausiu 
menesyje, 1935 mete, kurioje 
žuvo 13 anglekasiai, yra kalte? 
Readingo kompanijos kad ge
riau neprižiūrėjo kasyklų ir 
neinleido daugiau oro in ka
syklas ir kitaip apsileido ap
saugojime savo darbininku, 
Po nelaimei kompanija apsi
leido pataisyme kasyklų ir 
pradėjo dirbti nors tas būvu 
uždrausta per valdžia. Pagal 
Legislatures tyrinėjimą tai to
ji nelaime nebu'tu atsitikus jei
gu kompanija butu iszpildžiua 
tiesas kas kiszasi saugesniu 
darbo tose kasyklose. >

NEPADORU TEIP DARYTI.

Tūlam žmogui mirė 'kūdikis. 
Tėvas nusidavė pas savo pažys
tamus praszyti ant szermenu. 
Vienas isz tu pažystamu už
klausė:

— Katras isz graboriu lai
dos kūneli? j

— U-gi graborius X.
—- Kodėl ne Z ?
— Mat, negalėjau paimtai 

Z, ba graborius X sėdėjo įprie 
vaikuczio lig 5 valandai ryte, 
kaip vaikas mirė tai ir turėjau! 
jam pavešit! szermenai'tes. Prie 
to atsitikimo galime įprilygint 
priežodžius:

Tenai jau turi būtie nege
ls ai p apie narna lekioja

Juod varnei,
■' ■'* ' rai,

O jeigu graborei prie ligo- 
' i -■; nio sėdi,

Tada jau dusze kūne ne-
iszsedi.
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