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Isz Amerikos VAIKAI NUPLAKĖ 
KŪDIKI ANT SMERT
KAD JI NEGALĖJO 

APMALSZYT.

Merill, Wis. — Dovydukas 
Holl, dvieju menesiu amžiaus, 
likos nuplaktas ant smert per 
du valkus, Jonuką Slivieką, 3 
metu ir Robertuka Grund, 4 
metu. Vaikai siautė apie narna 
Mrs. Elmer Holl, kada motina 
kūdikio nusidavė in sztora su 
reikalu, palikdama mažiuleli 
gulinti ant lovos. Vaikai inejo 
in stuba ir kaip aiszkino vė
liaus kalbėjo: “Pakėliau kūdi
ki isz lovos ir norėjau ji pane- 
szioti bet jis iszpuole man isz 
ranku ant grindų ir pradėjo 
baisiai veikt ir negalėjome ji 
apmalszyt, tada .pradėjome ji 
plakti su mažu pisztalietu su 
kuriuom mes bovinomes po 
tam paguldem ji adgal in lova 
kada paliovė veikti ir iszbego- 
me laukan.”

Motina sugryžus in kėlės mi- 
nutas vėliaus rado kūdikėli jau 
mirsztanti ir ant jos kliksmo 
subėgo kaimnai kurie pasakė 
kad mate kaip tieji du vaikai 
iszbego isz jos stubos. Vėliaus 
vaikai prisipažino prie to ka 
padare.

NUSZOVE SAVO MYLIMA 
IR PATS SAVE.

Burlington, Vt. — Czionais 
užsibaigė vestuves su žudinsta 
ir savžudinsta kada Maurice 
Poulon, 30 metu, nuszove ant 
smert savo myilima Jeva La- 
course, 24 metu. Kada mergina 
apleido .vestuves eiti namo, 
Poulon seke paskui ja paleis
damas in ja szuvi po tam .sau 
paleido in krutinę szuvi mir
damas ligonbuteje. Jaunikis 
buvo užvydus merginai kuri 
daugiau nenorėjo su juom 
draugauti ir tas buvo priežas
timi žudinstos. .

PASIRENGINEJA ANT 
SVIETINES ISZKILMES 

NEW YORKE.
New Yorlk. ■—■ Komitetas 

Board of Estimate's, per kelio
lika menesiu svarstė pirkimą 
žemes, ant kurios statys Svie- 
tine Iszkilme czionais, kuri 
prasidės 1939 mete. Žeme jau 
nupirkta už 'kuria užmokėta 
$1,525,825. Toji žeme susideda 
isz 981 akeriu. Iszdirbimas jos 
kasztuos $2,425. Kasztai inren- 
gimo tosios iszkilmes kasztuos 
daugiau kaip 20 milijonu .dole
riu.

KALIFORNIJOJ.® YRA 1Q6 
VAIKAI ANT KOŽNO 100 

MERGAICZIU.
Los Angeles, Calif. — Pagal 

vaistini apskaityma sveikatos 
tai ant kožno szimto užgimu
siu mergaicziu gimė 106 vai
kai. Daugeliuose pavietuose 
gimimai pasidaugino.

APDEGINO RANKAS ŠUNE
LIUI UŽ VAGYSTA.

Camden, N. J. — William 
Knecht, 29 metu, likos pa- 
szauktas in suda ant iszsiaisz- 
kinimo del ko taip žveriszkai 
pa'sielge su savo deszimts me
tu šuneliu kuris atejas in 
mokslaine su aprisztoms ran
koms pasakė kad jo tėvas už
dėjo jo rankas ant pecziaus 
baisiai jas apdegindamas. Ka
da tėvas stojo priesz sudžia, 
aiszkino (bulk turėjo vaika nu
baust nes tankiai iszneszdavo 
isz namo visokius dalykus o 
kad visokį baudimai nieko ne- 
maczino, apdegino jam rankas 
kad daugiau negalėtu vogti. 
Sudžia aiszkino kad tai ne- 
žmoniszkas būdas nubaudimo 
vaiko ir nubaudė ji ant mene
sio laiko in kalėjimą.

PALIKO SZVEISTYTOJUI
CZEVERYKU $5,000.

Philadelphia. — Fredrikas 
McOwen, prezidentas Cambira 
anglių kasyklų kompanijos, 
kurio turtą apskaito ant trijų 
milijonu doleriu, mirdamas pa
liko savo szveistytojui czevery- 
ku penkis tukstanczius doleriu 
už jo prielankumą ir kad nie
kad neatsisakė jam nuszveisti 
czeverykus kada nuo jo tai pa
reikalavo. Juozas Gonnelli 
szveiozia czeverykus jau per 
45 metus o mirusi's milijonie- 
lius buvo jo pirmutiniu kostu- 
meriu kada pradėjo taji darba.

VYRUS NEGALIMA MAT
TINT SU MUILU.

Newark, N. J. — Paul Blan
ton, sugryžes isz darbo labai 
pailsės ir alkanas, nerado ant 
stalo pagamintos vakarienes o 
pacziule sau 'gulėjo ant sofkos 
skaitydama meilinga pasaka. 
Povylas pareikalavo vakarie
nes bet pacziule padavė jam 
szmoteli muilo kalbėdama: 
“ėsk ta, jeigu ,esi alkanas.” 
Užpyko Povylas ant tokio pa
raginimo ir reže kelis ypus su 
kumszczia paeziulei per veidą 
už ka likos apskunstas bet su
džia buvo iszmintingu žmogum 
ir ji nenubaudė bet pasakė mo
terėlei kad savo vyro nemaity- 
tu muilu nes kita karta ja pri
vers suvalgyt szmoteli muilo.

VAGIS APGYNĖ MOTERE 
NUO VYRO KUMSZCZIU.
Morridton, N. J. — Gene 

Vrozny, sugryžes namo vėlybu 
laiku, patemino buk vagis 
tusztino visus stalczius kuriuo
se radosi daugelis visokiu 
brangenybių o pacziule sau 
knarkė gulėdama lovoje, rodos 
kad nieko neatsitiko. Perimtas 
piktumu pradėjo motere musz- 
ti o vagis, kuris buvo pasislė
pęs po lova, negalėdamas nu- 
kensti žveriszko pasielgimo 
vyro su savo motere, iszlindo 
isz po lovos, pradėjo apdirbi- 
net kaili nelabam vyrui ir po 
tam dingo nepasiemes nieko.

Ant rytojaus motere apskun
dė savo vyra už sumuszima ir 
apsakė sudžiui visa atsitikima 
su vagiu. Sudžia nubaudė vyra 
ant trijų menesiu in kalėjimą 
ir priek tam dadave: “Jeigu 
bueziau sutikės toki mandagu 
vagi, tai bueziau jam už tai pa- 
dekavojas kad nubaudė tave 
pridereneziai nes tai nebuvo 
jos kalte kad vagis insigavq in 
narna.”

NORĖJO NUŽUDYT 
VYRA SUDINAMITU
ISZDEGINO JAM AKIS.

Oneida, N. Y. — Gena Le
wis, kuri likos pripažinta kal
ta už užsikeisejima ant gyvas
ties savo vyro, praeita menesi, 
likos nubausta ant penkių me
tu už sužeidimą savo vyro su 
dinamitu iszdegindama jam 
alkis. Su motere likos nubaus
tas ir jos prielaidinis, kokis tai 
Herbert Tugwell. Motere pri
vertė kad vyras indetu knata 
in dinamitą o kada tai padare, 
priveikė ji su revolveriu kad 
uždegtu knata po tam mete in 
ji ir isz'bego laukan. Dinamitas 
truko baisiai sužeisdamas vy
ra ir iszdegino jam akis ir to
kiam padėjime gulėjo pakol ji 
surado kaimynai. Lewis ’iene 
yra motina keturiu vaiku ir 
turi apie 45 metus.

PASNINKAVO 18 VALAN
DŲ KAD JA APLEISTU 

“VELNIAI.”
Bluefield, W. Va. — Morta 

Bailey, gyvenanti miestelyje 
Forest View, buvo tosios nuo
mones kad joje apsigyveno net 
50 velniu ir negalėdama nuo j u 
atsikratyt, nuėjo pas savo pas- 
toreli kad jai prigialbetu nuo 
ju atsikratyt. Pastorelis, kuris 
yra jprabaszczium czionaitines 
parapijos Christian Science, 
uždare motere su jos velniais 
klebonijoj ir pradėjo ja maryt 
badu kad priverst velnius ant 
apleidimo. Po praėjimui 18 va
landų, velniai labai užsispyrė 
ir neapleido Morta kuri nieko 
negero ir nevalgė per visa taji 
laika. Pastorelis užsispyrė ja 
laikyt per visa sanvaite bet 
vyras ant to nesutiko ir nuve
dė motere namo labai nusilp- 
nejusia. Panasziu dvasiszkuju 
czionais Amerikoje turime 
daug o tarp ju randasi ir keli 
Lietuviszki bimbazelei kurie 
kvailina žmonis visokiais bu
dais.

NELABA MOTINA PAVĖLI
NO ANT GYVULISZKO 

PASIELGIMO SU 
DUKRELE.

Detroit, Mich. — Ant in- 
skundimo kaimynu atėjo de
tektyvai in narna Rytlevskiu 
kur rado 16 metu Darata gu- 
linczia ant grindų szale lovos 
ant kurios gulėjo lavonas nau
jai gimusio kūdikio. Detekty
vai davė žinia in ligonbute kad 
prisiunstu ambulansa kad pa
imtu serganezia mergaite in 
ligonbute. Ligonbuteje ant 
klausymu daktaru, mergaite 
prisipažino kad yra motina mi
rusio kūdikio o tėvu yra bur- 
dingierius Kostas Kluisza, 47 
metu. Burdingierius likos 
aresztavotas už nupuolimą 
mergaites bet tasai apkaltino 
du kitus vyrus kurie taipgi su
bjaurino mergaite. Norints tė
vai žinojo apie pasielgimą su 
mergaite bet tame visai nepa- 
siprieszino. Badai Kluisza tu
ri gana pinigu ir užmokėjo tė
vams už savo gyvuliszka pasi
elgimą. Turi jis paezia tėvynė
je.

NARSI MOTERE
1SZMETE DEGANTI PE- 

CZIUKA LAUKAN, NORS 
PATI APDEGE.

Pine Hill, N. J. — Apsiaub
ta liepsna nuo deganezio pe- 
cziuko kuris uždege jos szle- 
bes, Mrs. Samuel McCaughney, 
35 metu, iszmete peeziuka per 
ianga, po tarn iszbego laukan 
kur sulaikė automobiliu ir mel
de jo kad ja nuvežtu in arti
miausia ligonbute. Kaimynai 
pranesze apie užsidegimą kuk- 
nios kuria ugnagesiai greitai 
užgesino. Motere likos apžiū
rėta per daktara ir pagulės kė
lės dienas ligonbuteje.

UŽSIKINKE SAVE IN VE 
ŽIMELI KURIAME TRAU
KE SAVO SZEIMYNELE 

435 MYLES.
Memphis, Ten n.—Nusis tebė

jo nemažai czionaitihei gyven
tojai, kada in miestą atitraukė 
nepaprastas reginis, o tai veži
mas užkinkytas žmogumi, 
Dave Sweatman, 71 metu am
žiaus kuriame sėdėjo jo pati su 
kudiku ir trimi kitais vaikais, 
traukdamas vežimą isz Tulsa, 
Oklahomos in czionais, kad 'su
rasti sau ir szeimynelei geresni 
būvi ir uždarbi. Gyventojai 
priėmė szeimynele Svetingai ir 
pasirūpino visiems maistą ir 
paslegia.

TURĖJO PASLEPIĄS $2,000 
NEKTAIZOJE.

Indianapolis, Ind. — Kada 
palicija aresztavojo koki tai 
William Cummings, 35 metu, 
isz Chicagos, kuris iszlipo isz 
boso, ir nuvedė ji ant stoties, 
rado pas ji paslėpta nektaizoje 
2,000 doleriu ir 123 dolerius ki- 
szeniuje. Palicija aplaike žinia 
kad ji sulaikyti nes jis yra 
jeszkomas per palicija mieste 
Columbus, Ohio, už vagysta ir 
sumuszima Mrs. Elzbietos Ro
gers.

MAISZATIS TARP ITALU 
IR NIGERIU.

New York. — Vienas nigeris 
likos paszautas, trys palicijan- 
tai sumuszti ir keli sztorai su
ardyti kada tarp nigeriu ir 
Italu kilo maiszatis isz prie
žasties paėmimo Etiopijos per 
Italus. Laike maiszaties turėjo 
sustoti visi automobilei ir ve
žimai per kėlės valandas pakol 
palicija apmalszino maiszti- 
nirikus. Daugelis likos areszta- 
voti.

MOTINA TURI MAITINTI 
66 METU SŪNELI.

Milwaukee, Wis. — Ana die
na stojo priesz suda Fred Win
ter, 66 metu amžiaus, melsda
mas sūdo kad jam suteiktu 
vaistine paszialpa. Laike per- 
klausinejimo pasirodė kad jo 
motina, Ona Werner, 92 metu, 
turi puikia farma kuri yra 
verta deszimts tukstaneziu do
leriu ir sudžia paliepė motinai 
maitint sūneli ir duoti jam 
prieglauda. Fredas visai ne- 
iszrodo ant senuko, rodos turi 
50 metu ir turi juodus plau
kus.

PASIKORĖ ISZ NULIŪDI
MO KAD JO DRAUGAS 

LIKOS UŽMUSZTAS.
Reading, Pa. — Antanas 

Buczinskas, 38 metu, likos su- 
įastas negyvas per žmogų ku
ris ėjo in darba, užtikdamas 
Buczinska kabanti ant medžio 
prie kelio Morgantown. Mor- 
cziaus 12-ta d. Buczinskas ėjo 
plentu su savo draugu Valen
tu Markovskiu, 43 metu, in ku
ri pataikė automobilius ir ji 
užmusze. Nuo tos dienos Bu
czinskas labai liūdėjo tuom at
sitikimu kad jo draugas likos 
užmusztas ir ant galo pats sau 
atome gyvastį.

MIRĖ PAGIMDŽIUS 
TRYNUKES.

Sedalia, Mo. — Mirė czio
nais Sarah Chiles Harned, 35 
metu, kuri sanvaite adgal bu
vo pagimdžius trynukes—mer
gaites. Motina paaukavo savo 
gyvastį už dukreles bet visos 
mergaites sziadien yra sveikos 
ir pagal daktaru nuomone tai 
visos gyvens.

ZEPPELINAS GRYŽTA IN 
VOKIETIJA.

Lakehurst, N. J. — Vokisz- 
kas zeppelinas, Hindenburgas, 
iszleke in Vokietija Seredos 
vakara 11:05 valanda, kuris 
tikisi atlėkti in Vokietija in 48 
valandas. Paėmė 51 pasažie- 
rius, 54 darbihhT&&š- ir daug 
paczto. Lėkdamas in Amerika 
padare kelione in 78 valandas 
nes turėjo povalei lėkti isz prie
žasties vėjo ir netinkamo oro.

TURI LAUKTI 5 DIENAS 
ANT APLAIKYMO ŽENY- 

BU LAISNUS.
Harrisburg, Pa. — Pagal 

naujas tiesas 1935, kandidatai 
in luomą moterystes turi lauk
ti penkes dienas pakol aplai- 
kys laisnus ant apsivedimo ir 

■“gero apmislinimo” ka daro. 
Sztai, jeigu kandidatas ateis 
praszyti laisnu, sakysime, Pa- 
nedelyje, tai neaplaikys lais
nus lyg Petnycziai. Nedėlios ir 
•szventadieniai yra iszskiriami.

ANGLEKASIU KONVENCI
JA ATSIBUS HAZLETONE.

Shamokin, Pa. — Martinas 
Brennan, prezidentas distrikto 
9, U.M.W.A., pranesze buk an- 
glekasiu konvencija distriktu 
1, 7 ir 9 atsibus Hazletone, 3 d. 
Birželio, ant patvirtinimo nau
jo kontrakto padaryto su loc- 
nininkais kasyklų. Brennan sa
ko kad Hazletonas yra daug 
parankesnis už Washingtona.

TRUMPOS ŽINUTES
Meksiko Miestas. — Katali- 

kisz'kas aikivyskupas, Pascu
al Diaz, 59 metu, mire czio
nais. Kovojo jis smarkei už 
Katalikyste ir buvo sunum In
dijon© isz Jalisco apskriezio.

Harrisburg, Pa. — Senatas 
balsavo už perėjima loterijos 
bylos isz kurio ketina valdžia 
pasinaudot ant meto 85 milijo
nus doleriu kuriuos paskirtu 
ant suszelpimo bedarbiu.

Isz Visu Szaliu
BESZIRDIS VIRSZININKAS 
BAUGINO VISOKIAIS BU
DAIS IR D A B A R LIKOS 
SUSEKTAS IR BAUSTAS.

Moskva, Bosija.,— Valdžia 
tyrinėja bjauru pasielgimą 
virszininko K. B. Semenczuko, 
gubernatorius Vrangelio Salų, 
kuri visi praminė kaipo be- 
szirdžiu valdytoju. Buvo jisai 
kaltais keturiu žudinseziu ne- 
priskaitant prie to keliolika 
Eskimosu kuriuos marino ba
idu ir bjiaurei su jeis ipasielgine- 
jo. Jo pagialbininko S. P. 
Strszeffo pati likos nužudyta 
slaptingu budu, kaijpo ir tūlas 
vįrszininkas daktaras Wulf son 
teipgi likos nužudytas per Se
menczuko tarna, Vakulenka, 
kuris vėliaus pats 'sau atėmė 
gyvasti, negalėdamas ilgiaus 
nukensti Semenczuko tironys- 
te.

Valdžia taipgi tyrinėja nužu
dymą keliu Eskimosu ku
rie dingo slaptingų budu. Ta
sai žvėris visaip kankino tenai- 
tinius gyventojus, 'badu mari
no ir bjaurino j u moteres ir 
dukteres. Liudiiutojai prisiege 
kad Semenczukas su sėbrais 
laikydavo girtuokllszkas orgi- 
jes ant kuriu dėjosi bjaurus 
dalykai. Valdžia dagirdus apie 
jo’bjaufuis pasielgimus'iiti-šiuffi- 
te in tenais kamisiįje, kuri įsz- 
tyrinejo apie ji, atveže in Mos
kva ir užvede teismą prieszais 
ji. Kaip ro.dos bus pripažytas 
kaltu ir suiszaudytas.

LEDINE VIESULĄ
UŽMUSZE 28 ŽMONIS.

Lopdon, Anglija.—Pagal ap
lankytus telegramus isz Tran- 
svaaliaus, Afrikos, kilo tenais 
baisi ledine viesulą, kuri pada
re milžinis'zkas bledes. Ledai 
užmusze 28 žmonis, o septini 
prigėrė isz priežasties kilusiu 
upiu.

MOTINA PAKORĖ SAVO 
DVI DUKTERIS IR PATI 

SAVE.
Krokava, Lenk., — Visas 

miestas persiėmė baisia 'žu
dinsta motinos ir josios dvieju 
dukrelių. Apie deszimta va
landa likols paszaukta palicije 
in namus Agnieszkos Vavro- 
vos, 36 m. amžiaus, pati darbi
ninko ant geležinkelio, kur 
rado pakartas dvi dukreles, 
9 ir 12 metu amžiaus, taipgi ir 
ju motina. Liudintojai kalbė
jo laike tyrinėjimo, buk mote
re nuo kokio tai laiko sirgo 
nervis'zka liga ir tas privertė 
nelaiminga motina ant papildi
nio baisaus darbo.

POPIEŽIUS PAŽENKLINS 
DU NAUJUS KARDINOLUS.

Vatikano Miestas.,— Popie
žius paženklins du naujus kar
dinolus, Birželio 15 ir 18, kada 
bus renkami nauji kardinolai. 
Manoma, kad nauji kardinolai 
bus praliotais Giovani Mercati 
ir Eugenio Tisserant, abudu 
isz Rymo.

PRIESZ MIRTI
PRISIPAŽINO

Turtingas Gaspadcrius Prisi
pažino Priesz Mirti, Kad

Nužudo Tris Žmonis.

TIKSLE JU APIPLESZIMO.

Varszava, Lenk.,— Prijaus
damas, kad neužilgio mirs, 
czionaitinJiis turtingas gaspado- 
rius, isz kaimo Sisko, prisipa
žino buk jis nužudė tris žmo
nis, tiksle apipleszimo. Vienas 
buvo ateivis isz Kanados, o ki
ti du turtingi žydai. Palicije 
nuo senei jeszkojo žudintojauš 
bet nepasiseke suimti, ir tik to
mis dienomis viskas iszs'iaisiz- 
kino. Žudintojum buvo tai ko
kis Mikaila Masnyj, turtingas 
ir guodotas gaspadoris, kuris 
tik tada prisipažino prie žu
dinstos, kada jam mirtis 'dirs
telėjo in akis. MirszJtantis pri
sipažino, prie liūdintojo, buk 
1934 mete, nužudė Lenkiszka 
imigranta, isz Kanados, koki 
tai Kordylaka, .kuris dirbda
mas sunkei ir czedydamas pini
gus, surinko gana dideli turtą 
sugryždamias in teviszkia tik
sle nusipirkimo sau gasipado- 
rystes. Žudintojas pasigedę jo 
ant tu pinigu atvežtu isz Ka
nados per Kordylaka, kuri nu
žudė ir pinigus prisisavino 
■ ■ >’eto 1920 Masnyj nužudė 
du vietinius turtingus žydus, 
kurie dasidirbo didelio turto 
ant szmuglerys’tes. Prisipa
žinimas mirs'ztanczio, šukele 
dideli nusistebėjimą po visa 
aplinkine ir del jo szeimynos, 
nes jisai buvo laikomas didelė
je paguodoneje nuo visu gy
ventoju.

Darbo Žinutes
50,000 GELEŽKELIO DAR
BININKU SUSTRAIKAVO.
Meksiko Miestas, Meks. — 

Panedelio diena iszejo ant 
straikos 50,000 darbininku dir- 
baneziu ant czionaitiniu gele
žinkeliu, norints patsai prezi
dentas Cardenas stengėsi 
karsztai užbaigti taja straika. 
Darbininkai spiresi geresniu 
sanlygu ir padidinimo mokes- 
ties. Vaiskas parengtas ant 
apmalszinimo visokiu maisza- 
cziu jeigu reikalas iszkiltu.

SZILKO DARBININKAI 
SUSTRAIKAVO.

Sun.bury, Pa. — Apie 50 dar
bininku, dirbaneziu Treston 
Silk Co., Riverside, sustojo 
dirbti isz priežasties numuszi- 
mo jiems mokesties ir nedalai- 
kymo kontrakto per locninin- 
kus dirbtuves.

GELEŽKELIU DARBININ
KAI STRAIKUOS.

Boston. — Ant trijų žymiau
siu geležinkeliu Naujoj Angli
joj, kerszina straikuoti visi ge- 
ležkelio darbininkai jeigu ge
ležinkeliu kompanija nesutiks 
ant darbininku pareikalavimu. 
Visi jau balsavo ant pradėji
mo straikos. ■



SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Suv. Valstijos pasiliko sko

loje ant iszesziu bilijonu dole
riu, kas reiszkia kad ant kož- 
nos galvos czionaitiniu gyven
toju pripuola !po Ipenkis szim- 
tus doleriu, paimant, kad czio- 
nais randasi daugiau kaip 121 
milijonai gyventoju.

Paprasta szeimyna, suside
danti isz .szesziu ypatų, paima 
ant savo pecziu ant meto net 
tris tukstanczius doleriu sko
los.

Neatmokes tosios skolos nei 
musu pra-anukai ka sziadien 
Demokratai ant musu sprando 
uždėjo.

Italai užėmė Etiopija dabar 
dainuoja sekanczia dainele ne 
tik Italijoj bet ir Amerikoj. 
Paklausykite:
Hooray! at last we ween! 
Hooray for Mussoleen, 
Because he up an’ grabba, 
Dees Addis Ababa!

Ant to Italai neužbaigs savo 
ergelius nes kaip kariszki ži- 
nunai raszo tai Italai da turės 
kita kare — su Europa! Mus
solini turės iszszaukti kare kad 
apsaugoti savo kakla nuo re
voliucijos.

Sztai kaip sziadienines Ame- 
rikoniszkos poreles susieina 
viens su kitu:
Isz ryto paregėjo,
Netrukus su ja kalbėjo,
Po piet su ja apsipacziavo, 
Vakare nuo jos in snuki gavo.

Kožnam mieste randasi to
kiu porelių kurios in kelis me
nesius po apsivedimui jeszko 
persiskyrimo arba leidžiasi 
ant pragariszko kelio nes ju 
viltis vedusio gyvenimo visisz- 
kai dingo ir ne tokis kaip sau 
mane kada viens su kitu susi
pažino.

Kokis tai gyventojas Kala- 
churski, isz Bartatovo, arti 
Lvavo, Lenkijoj, sumanė pasi
likt fabrikantu... Lenkiszku 
pinigu.

Prie dirbimo pinigu reikėjo 
jam materijolo o kad neturėjo 
už ka nusipirkti reikalingo 
materijolo, sumanė ji pasirū
pint nepaprastu budu.

Nakties laike inlipo in vieti
nes bažnyczios bokszta, pasi
imdamas viena varpa, ji su- 
Itarpino ir pradėjo 'lieti pini
gus.

Bet ir tame turėjo beda. Pa- 
licija pradėjo jeszkoti vagies 
varpo ir ant galo užėjo ant jo 
pedsakio ir priek tam surado 
dirbėja netikini pinigu. Dabar 
jis mausto apie savo kvailybe 
vietiniam kalėjime.

Nekurie yra tosios nuomo
nes kad motere yna žeinesnis 
žmogiszkas sutvėrimas už vy
ra, kaipo .silpna ir negalinti 
apsieiti be vyriszlkos apglobos, 
tankiai yra neteisingai taip 
nužeminta. Pažeminimą aižįsi- 
pelni ji tada, kada iszsižadeda- 
ma savo paszaukimo, seka vy
rus pavydėdama jiems ji gar
bes, įtrokszdama įsusilygint su 
tais kurie savo paszaukime 
augszcziau už ja stovi.

Motere tankiai savo dvasio
je yra isztvermesne už vyra, 
tankiai daug narsiau ir didvy- 
riszkiau kovoja su gyvenimo 
audromis.

Szioje gadynėje, kada beveik 
visi savo dvasia skandina ma
terializme, moraliszkumas ir 
idealai žūna. Žmonių, su karsz- 
įta szirdžia ir pasiszvenczian- 

icziugu žmonijos reikalams, la
ibai mažai randasi. Szioje ga- 
dyneje motere kaip augsztai 
gali stot jeigu su vėliava idea
lo eis in verpetus gyvenimo. Ji 
lengviausia gali pergialet prie- 
szus žmonijos, jos galybe ne
apveikiama jeigu iszsižadejus 
savo “asz” pasiszvens labui 
draugijos. Tas pasiszventimas 
moterei yra lengva. Reikalauja 
vien tik teisingo pildymo pri
valumu moteres ir motinos bet 
kokia garbe suteikia tas pasi
szventimas. Juk tai vienatine 
laime, tarpe nelaimiu, skaus
mu ir aszaru...

Kad tauta turėtu geras mo
tinas ir moteres, privalo turėti 
geras merginas. Ko-gi mes ga
lime reikalauti nuo musu mer
ginu? Pirmiausia, mažiau 
kvailos puikybes ir pasisziau- 
szimo, daugiau teisybes misly- 
se ir jausmuose, tai yra, isz- 
mintingos dorybes ir teisin- 
gystes pasielgimuose — o to
kiame karte tauta turės gar
bingas moteres ir vertas moti
nas.

iNET MIRTIMI BAUDŽIA 
NERIMAUJANCZIUS

ŪKININKUS.
Kaunas.—Neseniai buvo isz- 

aJi'sžkinta, kad Mariampoleis 
apskrityje yra susiorganizavęs 
būrelis žmonių, kuris gadino 
susisiekimo priemones: plausi
te telefono ir telegrafo stulpus, 
kapojo laidus ir pan. Mariam- 
polefe-Kauno plento ruože ir 
prie geležinkelio linijos prie 
Puskeliniu kaimo, ju buvo nu- 

j pjauti penki telefono-telegrafo 
' stulpai ir nukapoti feodai. Bu
vo nustatyta, kad szio būrelio 
vadovu buvo Jurgis Czesna. Be 
to, to paties būrelio žmones 
platino tarp ūkininku atsi- 
szaukimus kuriais jie buvo 
kurstomi nemokėti valstybei 
mokeseziu, o seniūnai, virszal- 
cziai, ir burmistrai neeiti pa
reigu. Nusikaltėliai buvo ati
duoti karo lauko teismui. Szis 
teismas Balandžio 23 d., spren
dė septynių szio būrelio kalti
namųjų asmenų byla. Inicia
torius ir vadovas Jurgis 'Czes
na nubaustas mirties bausme, 
du nusikaltimu vykdytojai po 
10 metu, ir du po ketverius me
tus sunkiuju darbu kalėjimu, o 
kiti lengvesnėms bausmėmis.

SZULINY PRIGĖRĖ
VALDININKAS.

Rokiszkis.— Netoli geležkelio 
stoties, Narbuto szulinyje bu
vo pastebėta plaukiojanti ke
pure'. Pradėjus jidszkoti, buvo 
surastas skenduolis. Isztrau- 
ku's pasirodė, kad tai jaunais 20 
metu amžiaus vaikinas P. Lau- 
žadas, kuris tarnavo Rokiszkio 
apylinkes tardytojo rasztinej. 
Nuskęsta 'tik priesz keletą Va
landų, nes jis iki 12 vai., nak
ties linksminosi viename ist., 
vakarėlyje. Kadangi vaikinas 
buvo dorais ir rimtas, saužu- 
dystes nebuvo rasta pamato; 
netycziomis in szulini inkristi 
negalėjo, nes iszul'inys turi 
aukszta rentini, todėl pradėta 
stropi kvota. Gydytojai kūne 
smurto žymiu nerado. Ta va
karu jis buvo nuėjės in sve- 
czius pas Narbutaitės.

NUSISZOVE KAUNO
GELEŽINKELIU STOTY.

Kaunas.,— Kauno geležinke- 
lu stoties iszvieteje revolveriu 
nusiszove Mordkelis Zivas, ki
lęs isz KeĮdainiu ap., Szetos vai. 
Jis paliko laisz’ka kuriame pra- 
szo nieko del jo mirties nekal
tinti.

IR JAUNOJI KARTAIS 
APGAUNA JAUNIKI.

Pakuonis.,— Pakuonio vai., 
Margininku ka., vienas ūkinin
kais rengėsi susituokti su savo 
kaimyne Olga Kleinaite. Jau 
viskas buvo tikrai sutarta ir 
sutuoktuves greit turėjo . in- 
vykti. Jaunoji pradėjus pua- 
szyt savo 'sužadėtini pinigu, su
tuoktuvinei suknelei insitaisy- 
ti ir kitokiems reikalams, susi
jusioms su sutuoktuvėmis.Jau
nikis patikėjo ir davė sužadė
tinei 1,300 litu ir kitokiu 
daiktu. Bet gavus rank-pini- 
giu, Kleinaite pasiszalino ir at
sisakė už kreditoriaus teketi. 
Kriminaliszka palicija Klei
naite buvo sulaikius bet isz- 
kvotus paleido.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 
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Darata Mohen, isz Filadelfi
jos, pavogė isz departamenti- 
niosztoro pigia jekute, kad ga
lėtu dalyvauti laidotuvėse sa
vo motinos, nes buvo per var
ginga nusipirkti, neturėdama 
pinigu. Sztoro detektyvas su
ėmė ja kada ji jekute šlepe ir 
už tai likos nubausta ant pen
kių metu in kalėjimą. Dabar 
nekurie užmetineja klausymą: 
Kokis yra skirtumas tarpe tei- 
singyštes ir prasižengimo?

Tūlas tikrai krikszczionisz- 
kas senas kunigas, Illinojaus 
valstijoj, buvo labai geradu- 
szis ir tankiai meldėsi kad Die
vas padarytu stebuklą ir duo
tu jam pinigu kad galėtu visus 
vargszus apdovanot, kurie rei
kalautu jo pagialbos. Tasai ku
nigas ‘gyveno pas prabaszcziu 
ant loskavos duonos. Tula die
na iszejo jis pasivaikszcziot ir 
ant kelio užkalbino ji vargin
ga moterdle melsdama jo kad 
paaukautu jai nors kelis centus 
ant duonos. Kunigas gana ge
rai žinojo kad neturi nei cen
telio prie duszios ir prisipaži
no taip moterei. Motere nepa- 
iiove melsti ir paliepė kunigui 
indeti rankas in kiszenius o 
gal atsiras jai keli centai/1 Jau 
tai butu tikras stebuklas”, jis 
tarė, 11 o kad tave užganadint, 
indesiu ranka in kiszeniu.” — 
Vos inkiszo ranka net sukliko 
isz džiaugsmo: “Stebuklas, 
stebuklas” ir iszemes isz ki- 
šzeniaus penk-dolerine bu- 
maszka, padavė) moterei kal
bėdamas kad Dievas padare 
tikra stebuklą kad jai galėtu 
prilgialbet ir toji bumaszka tei
singai priguli prie jos. Abudu 
puolė ant keliu ir karsztai pa- 
ddkavojo Dievui už stebuklą. 
Kada kunigas sugryžo namo, 
apsakė su aszaromis prabasz- 
cziui kas atsitiko. Prabaszczius 
staigai dirstelėjo ant kunigo 
kelnių szaukdamas persigan
dęs: “Žmogau, juk tu apsiavei 
mano kelnėms ir atidavei tai 
bobai mano pinigus, kurie ra
dosi mano kelnese.”

Taji vakarakunigėlis karsz- 
tai meldėsi kad Dievas pada
rytu kita stebuklą kad sugra
žintu jam taja penkine kad 
galėtu sugražint ja prabasz- 
cziui bet antras “stebuklas” 
jau neatsitiko. — Apie taji at
sitikima mums pranesze musu 
skaitytojas kuris girdėjo ,taji 
atsitikima nuo moteres kuri 
aplaike taja penkine.,

ISZ LIETUVOS STUDENTASIR VELNIAS
Labai senei gyveno vienas 

malka-kertis kuris dirbo nuo 
ryto iki vėlybai nakeziai ir 
tai]) sunkiai dirbdamas per ke
letą metu jis surinko keletą 
szimtu rubliu. Viena diena pa- 
siszaufce pas save savo sunu ir 
tarė: “Mielas mano sunau, tu 
esi tik vienas mano sūnūs to
dėl tie pinigai, kuriuos asz 
sunkiai dirbdamas ir prakalta 
braukdamas surinkau, tegul 
bus tau ant mokslo. Kad galė
tum ko naudingo iszmokti kad 
ant senatvės mane ir save isz- 
maitint, kada mano sąnariai 
sustengs ir negalėsiu daugiau 
kirsti malkas.”

Jis padekavojas tėvui už ro
dą ir pinigus, iszkeliavo in vie
na garsinga mokykla o kad tu
rėjo gera galva tai mokslas 
jam ėjo kaip ant sviesto per 
ka ji mylėjo visi mokytojai. 
Jis ten iszbuvo ilga laika ir 
daug ko iszmoko bet ant galo 
kada pinigai pasibaigė, turėjo 
sugryžti pas tęva.

Tėvas daži'nojas isz kokios 
priežasties sūnūs sugryžo, nu
siminęs kalbėjo in sunu: “Ak, 
mano brangus sunau, asz nega
liu tau duoti daugiau pinigu 
nes užstojo blogi laikai. Kaip 
tik sau ant maisto galiu užsi
dirbti. ’ ’

“‘Nesirūpink apie tai, mano 
brangus teve,” atsake sūnūs. 
“Jeigu Dievo yra tokis noras 
tai Jis žino ka daro ir asz tu
riu taikintis su jo noru.”

Kada viena diena tėvas ren
gėsi eiti in girria kirsti malku, 
kad užsidirbti keletą skatiku, 
sūnūs pamatęs tarė: “Palauk, 
tėvai, asz eisiu su jumis drau
ge kad jums kie'k pagelbeti.”

“Ak, mano mielas .sunau,” 
atsake tėvas, “tau bus labai 
sunkus darbas nes tu dar savo 
rankose kirvio niekad neturė
jai o dar kas, asz tik viena kir
vi turiu ir nėra pinigu už ka 
pirkti nauja kirvi. ’ ’

“Eik pas kaimyną ir pasko
link viena kirvi pakol asz už
dirbsiu tiek kad galėsiu savo 
nusipirkti,” atsake sūnūs.

Tėvas paklausęs kalbos sū
naus nuėjo pas kaimyną ir pa
skolino kirvi ir kita ryta kaip 
tik auszra ant dangaus pasiro
dė, abudu iszejo in girria. Sū
nūs užvadavo tęva visame ir 
jam darbas gerai ėjosi.

Kada pietus buvo netoli o 
saule labai kaitino, tėvas nuta
rė eiti valgyti pietus ir po pie
tų pasilsėti idant po pasilsio 
galėtu geriaus dirbti. Sūnūs 
taipgi sėdo prie pietų ir gar
džiai valgė. Po pietų tare in 
tęva: “Tėvai, tu ežia ilsėkis o 
asz neesmiu pavargęs tai asz 
eisiu in krumus pasižiūrėti 
paukszcziu lizdu.”

“Ak, tu silpnas vaike!” kal
bėjo tėvas: “ko tau ten 'bėgio
ti po krumus, nuvargsi ir busi 
netinkaneziu prie darko, ge
rinus gulk su manim ir pasil
sėk ant žoles.”

Bet sūnūs neklause tėvo, at
sikėlė ir nuėjo in krumus val
gydamas nepabaigta rieke 
duonos. Landžioja szen ir ten 
jeszkodamas paukszcziu lizdo. 
Apsukęs gera gala, pagaliau? 
prisiartino prie storo iszpuvu- 
si oaržuolo kuris buvo keliu 
szimtu metu senas, kuri ledva 
butu apkabinę penki vyrai. Jis 
sustojo pas aržuola ir prisižiu- 
rinedamas jo storumui misti
no kad ežia gali 'būti keliolika 

paukszcziu lizdu. Kada jis taip 
stovėjo užsimislines, davėsi 
jam girdėt isz aržuolo balsas. 
Jis dar geriau pradėjo klausyti 
ir iszgirdo užkimusi baisa 
szaukenti:

“Leisk mane laukan! Leisk 
mane laukan!” Jis apsižvalgė 
aplinkui save keletą sykiu bet 
nebuvo nieko matyt o balsas 
vis nenustodamas szauke lyg 
isz po žemes. Ant galo jis už
klausė: “Kur tu esi, ir kas tu 
per vienas?” Balsas atsiliepe: 
“Asz czionai ,tarpe aržuolo 
szaknu, leisk mane laukan!” 
Tuomet studentas pradėjo 
jeszkoti ir ant galo rado mažu
te bonkute inkliuvusia tarpe 
aržuolo szaknu. Jis paėmė bon
kute in rankas ir žiurėjo priesz 
szviesa. Bonkuteje buvo matyt 
paveikslas mažiukes varliukes 
kuri szokinejo po bonkute ir 
nuolat szauke: “leisk mane 
laukan! Leisk mane laukan!” 
Studentas nemislydamas nieko 
blogo isztrauke kamszti ir to
je valandoje iszszoko dvasia 
isz Ibonkos ir su neiszpasakytu 
greitumu pradėjo augti. In kė
lės sekundas užaugo baisiai di
delis milžinas kurio auksztu- 
mas sieke virszunes medžiu.

, “Ar tu žinai kokia užmokes
tis tavęs laukia už iszleidima 
manes isz bankas?” paklausė 
perkuniszku balsu velnias.

“Nežinau,” atsake ramiai 
studentas:“ isz kur asz galiu 
žinoti?”

“Tai jeigu tu nežinai, asz 
tau pasakysiu,” paszauke vel
nias: “asz tau turiu nusukti 
sprandą!”

“Tau reikėjo ta man pirma 
pasakyti tai bultumei sėdėjas 
bonkoje ant visados; bet mano 
galva pasiliks ant mano pecziu 
ir asz tavęs visai nebijau.”

“Tu man nekalbėk niekus, 
tu užsipelnijai užmokesni ir tu
ri ja atsiimti,” paszauke vel
nias. Tu mistini kad asz isz 
geros valios ten tupėjau užda
rytas, tas buvo už mano nuodė
mės. Asz esmių Belzibubas, 
Lucipieriaus pirmutinis pa- 
gelbininkas ir todėl kuris ma
ne iszleido, tam turi būti 
sprandas nusuktas.”

'“‘Pamažu, pamažu,” kalbėjo 
studentas, “greitai galima pa
sakyt bet ne greitai galima 
iszpildyt. Asz pirma turiu ži
noti ar tu tikrai buvai bonko
je ir kad tu tikrai esi tas kuo
mi save perstatai. Kada asz 
regėsiu tave inlindusi atgal 
bonkoje, tuomet asz tikėsiu 
kad tu kalbi teisybe ir tuomet 
galėsi daryti kaip tau pasida
bos.”

Velnias, pilnas pasididžiavi
mo, atsake: “Tas man yra la
bai lengva,” ir taip kalbėda
mas sumažėjo ir pavirto in 
maža varliuke ir inrepliojo in 
bonka. Kaip tik jis spėjo inlyst 
in borika, studenltas tuojaus 
užkiszo buteli ir inmete atgal 
tarp aržuolo szaknu; ir tokiu 
budu velnias likos apgautas.

Studentas jau rengėsi gryž- 
ti pas savo tęva bet velnias 
melde verkdamas: ‘ ‘Susimylėk 
ant manės, leisk mane lau
kan!” *

“Ne, to jau daugiau nebus,” 
atsake studentas, “tas, kuris 
už padarymu jam gero nori 
atimti mano gyvasti, antra 
karta nebus iszleistu, asz 
džiaugiuosiu kad man pasise
kė tave adgal uždaryti, tai da
bar lik sveikas ir sėdėk iki 
Sudnai Dienai. ”

“Jeigu tu mane iszleisi,” 
kalbėjo velnias, “asz tau duo
siu tiek skarbo kad tau užteks 
ant viso gyvenimo. ’ ’

“Ne, ne!” atsake studentas, 
“tu mane jau karta prigavai, 
daugiau jau neprigaus!. ”

“Asz tau sakau teisybe, tu 
pats kovoji priesz savo laime” 
kalbėjo velnias; asz tau neda
rysiu nieko pikto bet-dar gau- 
sei apdovanosiu.”

“Gerai, asz persitikrinsiu,” 
mistino sau studentas, “gal jis 
dabar ir dalaikys savo žodi ir 
nedaris man nieko pikto.” 
Taip mislydamas studentas 
paėmė bonkute ir isztrauke 
kamszti o velnias tuojaus isz- 
lindo ir vela pasidarė baisus 
milžinas.

“Dabar priimk savo užmo
kesni,” kalbėjo velnias puoda- 
mas maža skiaute panaszia in 
pleistrą. “Kad tu pridėsi vie
na gala to pleistro prie žaizdos 
tai ji tuojaus pasiliks sveika o 
kad .su antru galu dalypstesi 
plieną arba geleži tai tas tuo
jaus persimainis ant sidabro.”

““Gerai, asz tuojaus persi
tikrinsiu,” kalbėjo (studentas 
ir priejas prie medžio iszkirto 
su kirviu skiedra po tam pri
dėjo pleistrą ir toje valandoje 
medis užgijo ir nei ženklo neli
ko. “Viskas gerai,” kalbėjo 
studentas “dabar mes galime 
skirtis.” Velnias padekavojo 
studentui už iszgialbejima o 
studentas velniui už dovana ir 
sugryžo pas savo tęva.

“Kur tu taip ilgai buvai?” 
užklausė tėvas: “jau tu visai 
pamirszai apie savo darba. Asz 
ir pirmasakiau kad tau tas 
daubas 'greitai nusibos.”

“Turėk kantrybe tėvai, mes 
padarysime dar darbo iki va
lios,” kalbėjo sūnūs.
“Taip, jautu padarysi,” isz- 

tare tėvas su piktumu.
“Dabar žiūrėk, tėvai, asz 

nukirsiu .szi medi in viena kir
ti” ir taip kalbėdamas paėmė 
pleisteri ir dalypstejo kirvi 
kuris tuojau pavirto in sidab
rini, tuomet kirto drueziai in 
medi ir kirvio aszmenis sulin
ko. “Žiūrėk tėvai, koki tu 
man davei kirvi, kad jis neturi 
visai aszmenu!” kalbėjo sū
nūs.

Tėvas persigando ir tarė: 
“Ka tu geresnio padarei? Asz 
dabar turėsiu užmokėti už kir
vi nes tas kirvis yra kuri asz 
del tavęs paskolinau nuo kai
myno.

“Nesirūpink tėvai, asz už 
kirvi užmokėsiu,” kalbėjo sū
nūs bet tėvas atsake: “kaip tu 
gali užmokėti kad tu nieko ne
turi tik tiek ka asz tau da
viau. Tai baika kuria tu pada
rei tai yra tik tavo studentisz- 
kas szposas bet apie kirtima 
malku tu nežinai nieko.”

Kada tėvas apsimalszino 
studentas prakalbėjo: “tėvai, 
asz jau daugiau negaliu dirbti, 
tegul mes turime sziadien 
szvente.

“Ka? ka?” užklausė tėvas. 
“ Tu mistini kad ir asz sėdėsiu 
rankas in kiszenius susikiszes 
kaip tu? Asz turiu dirbti savo 
darba o tu gali eiti namon.” 
Suims atsake kad jis nežino 
kelio nes jis pirma syki dar tik 
buvo toje girrioje, ant galo jis 
tolei kalbino tęva kol tik tas 
paklausė eiti namon. Kada jie
du sugryžo namon, tėvas liepe 
sunui nuneszti sugadinta kirvi 
in miešta parduoti o kiek bus 
trumpa pinigu tai turės nuo ko 
nors paskolinti ir užmokėti 
kaimynui už kirvi. Sūnūs pa
ėmęs kirvi nunesze pas aukso- 
riu in miestą kuris ji apžiurė
jas gerai padėjo ant vogos ir 
pasvėręs tarė: Tas szmotas si
dabro vertas keturiu szimtu 
doleriu bet asz tiek daug pini

gu neturiu prie saves.”
“Duok man tiek kiek turi,” 

tarė studentas o likusiu asz pa
lauksiu.” Au'ksorius davė jam 
300 doleriu o szimtas liko ant 
skolos. Kada studentas parėjo 
namo tare in tęva: “eik pas 
kaimyną ir paklausk kiek jis 
norės už savo kirvi nes asz tu
riu biski pinigu.”

“Asz be klausymo žinau,” 
atsake tėvas; tas kirvis kai
nuoja viena doleri ir szeszis 
graszius.”

“Tai duok jam du doleriu ir 
dvylika grasziu, tegul jis gau
na dvigubai, be to dar mums 
pinigu lieka del zoposties!” Ir 
jis davė tėvui szimta doleriu 
kalbėdamas :“Tevai, gerk, val
gyk ir ramei gyvenk ir in gir
ria daugiau nevaikszcziok.”

“Mano Dieve!” kalbėjo tė
vas, “isz kur tu įgavai tiek 
daug pinigu?”

Tuomet sūnūs jam papasa
kojo atsitikima su velniu ir 
kokiu budu aplaike ta brangu 
skarba. Po tam jis su likusiais 
pinigais nuvažiavo in univer
sitetą ir ten pabaigė mokslą o 
kad turėjo ta stebuklinga 
pleislteri tai ant galo likos gar
singu daktaru ant viso pasau
lio.

DORA MERGAITE 
Pasaka.

Londone prie vartų Hyde 
Parko sėdėjo biedna sulinkus 
senuke; szale jos stovėjo ka- 
sziute su seklelem del pauksz
cziu. Sėdėjo ten jau keletą 
adynu: szimtai ponu, poniu ir 
vaiku praėjo bet nei vienas ne- 
dirstelejo ant biednos senu
kes. Niekas nepirko nuo jos nei 
mažos miereles sėklelių.

Biedna senuke, apsisupus 
plonai isznešziota skepeta, dre-" " 
bėjo nuo szalczio ir da vis lau
ke ar nenupirks kas nors už 
viena skatiką arba nors tiek 
kad galėtu nusipirkti biski 
szilto pieno nes visa diena isz- 
sedejo nevalgius.

Tame laike adbego linksmai, 
puikiai parėdytos mergaites. 
Visu akys kreipėsi ant tu pa- 
naieziu, rode jas vienas kitam. 
Buvo tai duktė dukterys kuni- 
gaikszczio o anūkes karalienes 
Anglijos.

Akys vienos mergaites neti
kėtai susilaikė ant biednos se
nukes. Kokia tai neiszpasaky- 
ta gailestis suspaudė szirdele 
doros mergaites. Susigėdino 
akyse nuvargusios, nuliudu- 
sios, suszalusios moteres, savo 
rubli ir smagumu.

Norėjo kuom nors paszelpti 
nuvargusia senele bet kuom. 
Sztai kokia laiminga mislis už- 
szvidte galvutėje mergaites ir 
pirm negu auklėtoja susiprato, 
kunigaikszte Margarita pribė
go prie senutes, atsistojo prie 
jos ir garsei paszauke: —

Grudai del paukszcziu!
Akimirksnyje apie kuni

gaikszte susirinko daugybe 
žmonių. Turtingi ponai ir po
nios mokėjo auksu už mieru- 
kia seklu bet kada seklu jau 
neteko, tai mete szterlingus už- 
praszydami seklu ant rytojaus. 
Tokiu tai budu per puse ady- 
nos kunigaikszte surinko tiek 
pinigu kad senute galėjo be 
vargo pabaigti savo gyvenimą.

PARSIDUODA FARMOS.

Daugiausia isz ju randasi 
Schuylkill paviete. Prekes nuo 
$,1400 iki $6,500 su inrankiais 
ar be inrankiu. Atsiszaukite 
arba raszykite pas (m29

Joseph F. Kempski, 
telefonas 2456, Port Carbon, La



"SAULE” Mafianoy City, Pa.
saujomis pinigus barstė, buvo 
tai muu pažinstamas Petrukas 
— tas pats kuris nei pas kalvi 
nei pas stalioriu nei pas skust- 
barzdi, kur turėjo lengva už
siėmimą, nenorėjoj dirbt; bet 
nuliudusiam mieste, kur rado
si puiki karalaite, apie tai nie
kas nežinojo.

Petrukas pavalgias ir prige
rės su savo tarnais, liepe reng
tis ant rytojaus in kelione ir 
nusidavė apie pusiaunakti ant 
atsilsio. Ant rytojaus nesikėlė 
priesz užtekejima saules, kaip 
tai pas meisteri keldavo, bet 
apie pietus atsikėlęs apsirėdė 
in puikius drabužius, sėdo in 
žibanczia karieta ir iszvažiavo 
isz miesto in szali karaliszko 
paloeiaus. *»

Niekas nesitikėjo svetainėje 
idant turtingas ponas taip 
greitai iszvažiuotu o labiausia 
tarnai ir tarnaites kurie tarna
vo svetainėje, kurie priesz ji 
szokinejo ant jo mažiausio no
ro, tikėdami aplaikyt gera isz- 
nagradijima bet ant ju Petru
kas suvisai netemino ir iszva
žiavo neapdovanojas.

Viena isz tokiu tarnaieziu, 
sena motere, szluodama tvarta 
kur stovėjo puiki karieta Pet
ruko, perpykus jog nieko nuo 
jo negavo, atėjo jai ant mislies 
atlupt keliolika brangiu dei
mantu nuo užpakalio karietos 
ir tokiu spasabu iszmaitint vi
sa savo szeimyna iki anūkėliu.

Naudodamasi isz laiko jog 
niekas ja nemato, ėmėsi prie 
atpleszimo deimantu bet vos 
dalypstejo ranka prie karietos, 
visi penki pirsztai priaugo prie 
tos vietos o kad vargsze persi
gando laba,. Isz baimes neatsi- 
liepe idant jos niekas nepate- 
mintu ir nenubaustu už apiple- 
szima karietos.

Bernas szaszlavas paemes 
ant špato idant karieta galėtu 
ant, czystu grindų pervažiuot, 
atidaręs vartus tvarto kada 
iszvažiavo o kad pamate pas
kui karieta beganczia boba už
sikabinus, isz juoko reže bobai 
per peczius su špatu. Bet kada 
reže tai ne tik spatas prie bo
bos prilipo bet ir berno rankos. 
Iszvažiavo puiku karieta auk
so ir deimantu, in miestą o 
paskui ja bego sena boba su 
bernu.

Tokioje parveloje užvažiavo 
Petrukas priesz karaliszka pa- 
iociu.

Karalaite kaip ir visados sė
dėjo nubudus priesz Įauga o 
pamaczius taip puikia karieta 
kokios da savo gyvastije nebu
vo maczius o prie jos du žmo
nes priaugusius, paskui began- 
czius o priek tam apdriskusius, 
pradėjo szirdingai juoktis 
szaukdama savo tęva, brolius 
ir prietelius.

Nusijuokimas karalaites bu
vo tai laime del visos miesto ir 
karalystes, pastojo tuojaus 
riksmas žmonių sveikindami 
iszgialbetoju. Karalius, nusi
džiaugiąs, iszsiunte siuntinius 
idant papraszytu in paloeiu ta- 
ji kuris prajuokino karalaite 
su gražioms akimi.

iSugryžo greitai siuntiniai o 
paskui ji inejo Petrukas su di
deliu džiaugsmu. Karalaite, 
nusiėmus uždangala nuo akiu, 
su meilinga szypsena sveikino 
sveczia o visi buvo laimingi o 
ir Petrukas. Mieste ir visam 
sklype tuojaus1 numėtė želaba 
kuri dabar pasibaigė o užstojo 
linksmybe.

Petrukas apsipacziavo su 
karalaite nes tokis buvo palie
pimas karaliaus o kad karalai
te norėjo ir mylėjo Petruką, 
per tai tėvas ir jai ji davė.

Patogios Akutes 
Padare Jin 
Laimingu

PABAIGA
Vienoj karalystėje gyveno 

galingas karalius kuris turėjo 
duktere. Kada toji duktė buvo 
da kūdikiu, su savo meiliu pa
žiūrėjimu akiu visus prie sa
ves pritraukinejo, kas tik ant 
jos pažiurėjo o kada daejo lyg 
szesziolikos metu, nebuvo gali
ma ja pamylėt nes tasai puikus 
pažiūrėjimas užtrucindavo 
kožna katras ant jos pažiurėjo, 
iszskiriant tėvo ir visos szei- 
mynos. Juokdavosi da prie 
vieno puikaus aficieriaus kuris 
labai mylėjosi in karalaite bet 
turėjo jis priesza, baisu milži
ną, kuris kožna užmuszdavo 
katras tik insimyledavo in ka
ralaite nes ir jis pasiutiszkai 
mylėjosi in ja.

Karalaite mylėjosi in karei
vi' o milžiną baisiai nekente. 
Milžinas buvo prieszingas ka
reiviui ir lauke progos nužu
dyt savo priesza ka in trumpa 
laika pasisekė jam padaryt.

Nuo tojo laiko gailestis su
spaudė karalaites szirdi taip 
jog nuo tosios dienos in nieką 
nesijuokdavo o jos szirdis pa
stojo kaip szmotas ledo — be 
jokios jauslos.

Milžinas dabar pradėjo pri- 
spyrinet karalių idant jam ati
duotu duktere už paczia nes 
kitaip pradėtu žadint jo pado- 
nus. Bet karalaite jo baisiai ne
kente todėl karalius apgarsino 
szitoki viroka:

•— Jeigu katras isz karalai- 
cziu, kunigaikszcziu, ponu ar
ba isz padonu aplaikytu viena 
szypsena nuo jo dukters arba 
ji prasijuoktu isz jo priežasties 
tada atiduos duktere jam už 
paczia. Bet jeigu to neinsteng- 
tu padaryt tada turėtu eiti ga- 
letis su milžinu ir ji užmuszt. 
Jeigu kas per laika vieno me
to ir szesziu nedeliu neatsiras
tu iszpildyt tais užduotis, tai 
po tam laikui atiduos duktere 
milžinui už paczia.

Pristojo milžinas arit tokiu 
iszlygu. Daugelis atsirado nar- 
sunu bet visi žuvo per karda 
milžino kuri negalėjo ingalet.

Tiek jau milžinas užmusze 
karalių, kunigaikszcziu ir po
nu jog visas sklypas buvo gai- 
lesczia paimtas o gyventojai 
pradėjo devet gailės rubus. Ne 
vienas tėvas pragaiszino savo 
sunu, ne viena motina liejo 
gailias aszaras. Pats karalius 
buvo didelėj gailestije o kara
laite da didesnėje gailestyje,— 
nes jau metas praslinko o mil
žinas buvo tikras gauti ja už 
paczia.,

In liūdna miestą atvažiavo 
musu pakelevingas, geriausio
je restauracijoje gere ir valgė, 
visiems traktavojo ir auksa 
pyle. — Daugelis isz jo gera- 
dejingumo pasidrūtino o jis, 
sėdėdamas už stalo, klausė ju 
apsakymu apie karalaite ir jos 
gražias akis, apie karaliszka 
paliepima ir baisu milžiną.

Pakellevingas visus svetin
gai priiminėjo o del kožno bu
vo meilus ir linksmas. — O ka
da visi tuojaus dasiprato del 
ko pas juos pribuvo taip tur
tingas ponas, o gal jis yra ko
kis karalius arba kunigaiksz- 
tis, labai jo gailėjosi o nedrys- 
dami jam tiesiog pasakyt in 
akis kiek tai milžinas visokiu 
kareiviu nužudė, norints jam 
isztolo davė suprasti nelaime 
bet jis sau nieko isz to nedare.

Tas geras ponas, kuris visus 
puikiai yieszino be skirtumo ir 

| Kam-gi dabar Petrukas bu- 
,vo dėkingas už savo gilinki?

Kalviui, stalioriui arba bar
berini pas kuriuos nenorėjo 
mokintis o gal raganiui kuris 
ji paėmė ant tarnystos pas sa
ve arba raganai su kuria pasi
pažino kada atidarė duris ka
maraites.

O gal mylimiems skaityto
jams sunku atmint per ka tuo
jaus pasakysiu idant patys sa
vo galvos nelaužytumet ant 
mano pasakos, taip dėjosi:

Da arsziau ne kaip velnias 
sausoje egleje insimylejo raga
na in jauna raganių o kad jau
nas vyrukas nenorėjo paimt 
senos bobos o kad boba to ka- 
necz užsinorėjo norints ir vel
nias ant velnio atsistotu, su pa- 
gialba savo raganiszko moks
lo, kaip tik dažinojo jog jis 
apie ja nei nemislina, susita
riąs su kitom raganom, nuo 
Pliko Kalno, pataikė jam isz- 
pleszt visus jo geniuszus ku
riuos laike užrakyitus skryne
le. Priek tam da atėmė jam pu
se jo iszminties. ‘Gynėsi kiek 
galėjo priesz boba bet viskas 
ant niek.Raiganius taip-gi da- 
žinojo apie puikia karalaite su 
puikiom akimi ir selino ant jos 
o kad jau neteko savo geniuszu 
idant jam prigialbetu, bet da 
turėjo vilti gavimo karalaites. 
Tame mieryje norėjo nusiduot 
pas savo mokytini kuris ji la
bai mylėjo o kuris buvo dide
liu raganium ir gyveno net 
tūkstanti myliu nuo jo. Nieko 
ndbutu kenkia tiek keliones 
kad turėtu prie saves geniu-

Skrantono moterel'e butu labai 
gera,

Jeigu nepasigailėtu geru 
lazdų,

Del tu dvieju gyvanaszliu, 
Isz kur ten atsibaladojpsiu. 
Viena badai Illinojuj paliko 

vaikus ir vyra, 
Tai galite suprasti kad bobele 

gera,
Nesenei du vyrai velneva 

turėjo,
Net 25 dolerius pas vaita už

mokėjo.
Kad juodu skradžei žeme butu 

nueja,
O ne in czionais butu ateja, 
Geros moteres neprivalo su 

joms kalbėti,
Ne jokiu draugiszku reikalu 

turėti.
Tokiu paleistuviu randasi kož- 

noje apygardoje,
Kurios savo gerus vyrus isz- 

veja,
Ba visa sarmata nuo saves 

nuveja.
* * *

Jau tam Springvalle vis 
kvaraba,

O nors ir baudžiu gana, 
Bet nemaczina nieko, 
Ir jau netekau vieko.

Nes kokis medis tokis kylis, 
Tėvas kvailas tai ir sūnelis 

kvailys,
Bet jeigu jau motina netikus, 
Ir dukrele niekszus atlikus. 
Tai ne ilgai mamyte, toki 

bizni varysi,
Ateis baisi 'pabaiga, pamatysi, 

Dideli varga vargsi,
Szuni apsikabinus staugsi,

Socialiszkos Apsaugos' 
Instatymas jau Veikia i 

Pirmi socialiszkos apsaugos^ 

paszalpiniai czekiai jau buvo 
iszsiuristi isz Washingtono net 
dvideszimts vienoms valsti
joms. Tai pradžia didžiausio 
geroves programo szioje sza- 
lyjc.

Socialiszkos Apsaugos Insta
tymas lieczia milijonus darbi
ninku nuo Naujos Anglijos iki 
tolimu Sziaur-Vakaru. Ir pa
siekia biudžetus net szimtu! 
tukstaneziu darbdaviu. Lieczia Į 
kiekviena valstija unijoje. Bi
lijonai doleriu plauks isz kiek
vieno szalies kampelio in Iždą 
Wasbingtone. In kelius metus 
bilijonai doleriu plauks isz Iž
do milijonams darbininku.

Bedarbes Apsauga.
Bedarbes apsauga gal yra 

socialiszkois Apsaugos Instaty- 
mo svarbiausias punktas. Api
mant visa tauta, jau pradėjo 
veikti. Pradedant su 'Sausio 1 
d., 1936 m., “darbininku algų 
(payroll) taksai” isz 1% už
dėti ant visu darbdaviu, kurie 
tik samdo asztuonis arba dau
ginus darbininku. Taksai kyla 
iki 2% 1937 metais ir pasieks 
3% 1939 m. ir po tam.

Valstijos gali priimti savo 
nustatymus paszialpai bedar
biu. Tokios valstijos kuomet 
ju insitatymai sutiks su mini
mumo federaliais reikalavi
mais, gales pasilikti net 9/10 
dali savo “payroll taksu” na
mie del jos bedarbiu, kolektuo- 
damos juos kaip kontribucijas 
o ne pavelijant valdžiai kolek- 
tuoti taksus. Iki sziam laikui 
asztuonios valstijos ir District 
of Columbia sutinka su federa- 
liu reikalavimu. Bylos, aprū
pinant bedarbes apsauga, jau 
svarstomos daugumoje valsti
jų.

Rokuojama kad bedarbes ap
saugos instatymas apdengs net 
17,000,000 darbininku. Gali
mas daigtas kad Valstijos pa
gerins federalius instatymus. 
Federalis instatymas neapden
gia agrikulturiszko darbo, na
mines tarnystes, tikejimiszku, 
labdarybės ir apszvietos instei- 
gu darbininkus. Pav., New 
Yorko bedarbes apsaugos in
statymas ka tik pataisytas ap
dengti visas industrialiszkas 
insteiga's kurios samdo 4 arba 
daugiaus darbininku.
Paszalpa Biedniems Seniems.

Apsaugos Instatymas ata
kuoja biednu prdblema ant 
dvieju frontu.

Pirmiausia, bandoma kuo- 
greieziausia teikti paszalpa 
žmoniems 65 metu ir senes
niems. Rokuojama kad yra 
apie 7,000,000 žmonių virsz 65 
metu szioje szalyje isz kuriu 
net puse reikalauja pagelbos. 
Kiekviena valstija, prisilaiky
dama prie federaliu regulaci- 
ju, gaus nuo federales valdžios 
suma lygia in puse sumos tei
kiamos senatvės pasžalpai. Fe
derate Valdžia prilygins 50/50 
pagrindžiu kiekviena doleri 
valstijos praleista tokiai pa- 
szalpai bet neduos daugiaus 
kaip $15. in menesi vienam 
asmeniui.

Antra dalis senatvės apsau
gos programo bandys duoti 
jauniems darbininkams inei- 
gas kada jie prasiszalina nuo 
darbo sulaukdami 65 metu. 
Pradedant su Sausio 1 d., 1937 
m. taksai rinkti nuo 26,000,000 
darbininku ir ju darbdaviu. 
Rata prasidės nuo 1% ir kils 
iki 3%. Mokescziai kvalifikuo- 
tams asmenims prasidės 1942

szus kurie butu in tris dienas1 
ji in ten nunesze o kad ju netu
rėjo per tai turėjo peksczias 
atlikti taja kelione o kuri už
imtu mažiausia szimta dienu 
per ka greitai iszsirenge in ke
lione. — Tegul kas isz mus 
taip greitai in ton nukeliautu, 
tiek kelio ? j

Per tai reikalavo ka toki, 
idant kas butu namie per ta 
laika todėl idant ragana sėdė
dama ant skrynios, jsergeda- 
ma geniuszus ir kad mislytu 
jog jis pats randasi namie, ne-j 
dažinojo apie jo užmanyta ke- j 
lione, idant 'boba nesugadintu 
jo planus. Labiausia norėjo bo
bai koki jauna pusgalvi pri- 
pirszt ir teikiu budu kontrakta 
užbaigt.

Gal butu taip ir atsitikia 
kad Petrukas nebutu duru ati
daręs ir 'sumaiszes visus pla
nus savo pono, kuris viską ap
sakė senai raganai kaip gavosi 
pas raganių ant tarnystos o 
kuri viską tuojaus dasiprato ir 
dažinojo per pagialba raganys
tes.

Petrukas, kuris taip gilink- 
ningai inpu'ole in jos rankas, 
apsivedė su puikia karalaite o 
raganių taip ilgai už nosies ve
džiojo jog vargšzas septynis 
metus bludžiodamas po svietą 
turėjo sugryžt ant Pliko Kalno 
ir apsipacziuot su savo pirmu
tine mylima.

Per tai nei kalviui, nei eta
lonui, nei skust-barzdžiui, nei 
raganiui, nei bobiszkui užsi- 
manymui buvo dėkingas už sa
vo gilinki. Galas.

Kas bus isz jusu dukrelių, 
Kurios jau stovi ant prapulties 

kelio.
Mamuže bjauriai daro, 

Tai ir dukreles bloga gyveni-
• ma varo,

Ne vienos dukrele apsisei
liojus, 

Karczomoje nalktije pasigėrus, 
Suvarginta, suteriota,

Neturi kaip reikia, protą, 
Prie kožno lenda kad jai 

užfundytu,
Praszo kad szilkines pan- 

cziakas nupirktu,
Sarmatos jokios neturi, 

Kaip kokia pusgalve iszžiuri. 
Tegul trenkia szirnts žaibu, 
Ant tokiu vadinamu mergų.

* * *

Vienam miestelyje Illinojuje, 
Badai karczemoje vienoje, 
Misiuke per galva su buteliu 

gavo, 
Kada atėjus vaidijosi prie 

baro.
Gerai padare del tokios, 

Naktines valkatos,
Ko jeszkojo ir norėjo, 

Tai ir apturėjo.
Badai ten yra viena mergina, 

Per mamuže nesulaikoma, 
Lyg vidurnakties gūžinėją, 

Nežino kur slankinėja.
O kad jus mamužes gala 

gautumėte,
Jeigu tokiu dukrelių nesu- 

valdote,
0 jeigu jau negalite suvaldyti, 

Tai galite in pataisos namus 
patalpinti.

* * *

Ne viena varginga bobele, 
Dirba per dienas ir nakteles, 

Egzekutnika ant sprando 
užlaiko, 

Geriausia jam valgi taiko.
Tankiai su savo prisiega pasi

meta,
Viens ant kito beda meta, 
O ežia žmogus gana gerai 

žino,
Ba abudu gerai pažino.

mete.
Po szituo plianu minimumo 

mėnesiniai paszalpos mokes
cziai bus $10., ir augszcziausia 
suma $85. Suma prigulės nuo 
kiek metu darbininkas nesza 
tokia senatvės apsauga. Augsz
cziausia suma, $85 in menesi, 
bus duodama jauniems darbi
ninkams kurie ka tik priside
da prie industrijų. Kiton pu
sėn, žmogus kuris gauna mė
nesine alga isz $150. per 10 me
tu po 1936 m., pasiekęs 65 me
tus gaus mėnesinė suma isz 
$40. Jeigu jis pasiekia 65 me
tus in 15 metu po 1936 m. tai 
jis gaus $47.50 in menesi.

Saitas Socialiszkos Apsaugos 
Instatymas turi ir kitus punk
tus, tie lieczia užlaikomus vai
kus, motinu ir vaiku sveikatos 
tarnyste ir biednus aklus žmo
nes.

Penkių Tomu “American 
Guide.”

Net 5,200 nedirbaneziu ra
ižytojų ir tyrinėtoju renka in
formacijas del “American 
Guide,” penkių tomu knyga, 
kuri apraszys Amerikos isto- 
i'iszkas ir sociologiszkas infor
macijas. Pirmas tomas pasiro
dys ateinaneziame rudenyje. 
Ir po tam seks iszleiidimas kitu 
keturiu.

Szitie paszalpiniai darbinin
kai taip renka informacijas 
kad jas bus galima vartoti kai
po vadus ir valstijoms. Neku- 
rie miestai iszleis knygutes 
apie vietines informacijas. 
New Yorko miestas jau pla
nuoja iszleisti savo “Guide” 
sanryszyje su pasaulinia paro
da kuri ežia bus laikyta 1937 
metais.

Yra geras skaitlius svetim- 
taueziu raszytoju ant sztabo 
Federal Writers Project of the 
Works Progress Administra
tion, kuri veda szita darba ir 
kuri finansuoja gaminimą szi- 
tu tomu. Kaikurie svetimtau- 
eziai raszytojai turi, specialias 
užduotis. Jie turi rinkti invai- 
riausias informacijas apie ju 
paežiu grupes. Jiems bus pa
vesta pilnai tyrinėti ankstyva 
immigracija ju grupes szitoje 
szalyje. Ir kiek ju tautiecziai 
prisidėjo prie Amerikos civili
zacijos. Grupes stovi vietinėse 
apielinkese, valstijose ir pa- 
czioje tautoje ir visokias pana- 
szias informacijas. F.L.I.S.

BROLISZKAS
PASISZVENTIMAS

Tunczyme, miestelyje seno
vės Lenkijos, stovintis pietinė
je szalyje Rusijos, ant rinkos 
stovėjo iburelis podolsku vaiki
nu. Kareiviai su karabinais 
apie juos stovėjo o moteres, 
laikydamos rankose kelionisz- 
kus krepsziukus, graudžiai 
verke. Sprauninkas apžiūrinė
jo vaikinus ir blogai tam, jei
gu po apžiūrėjimui pasako: 
“Lob” tai reisžkia kad tinka 
in vaiska ir kad jam reikia nu-, 
kirpt plaukus ir apvilkti re- 
kru'tiszka mandiera.

Pulkelis vaikinu, su drebėji
mu klausė to žodžio: “Lob” ir 
už kožna jo isztarima apsiliejo 
aszaromis. Ir teisingai nes re
krutas eina toli nuo .szeimynos, 
Nuvarys ji Dievas žino iii kur 
ir kaip toli, užmirsz savo tėvy
nė, kalba o kartais ir tikėjimą! 
Nematys jo tėvas nei sena mo
tina kuri laužydama savo ran
kas szauke:

— Ar del to asz nelaiminga 
lave iszauginau kad mane taip 
greitai ant visados apleidi?

Rekrutas aprėdytas in szine-

li ir atiduotas po priežiūra Ka- 
rokui, iszrodo kaip 'kaltininkas 
apsudintas ant smert; iszbales 
nuo ga’ilesties 'ir baimes kuria 
da padidina verksmas susirin
kusios apie ji szeimynos.

— Mateuszas isz Pietnicza- 
nu! — paszauke sprauninkas, 
jaunas vaikinas ant kurio vei
do da galima buvo pažinti va- 
karykszczia atsisveikinimą su 
paežiu, senu tėvu ir trejetu 
mažu vaikeliu.

Vaikinas iszejas isz pulko 
buvo jaunas, augsztas ir visi 
tiktai lauke to žodžio “Lob” 
kuris susilaikė burnoje sprau- 
ninko, ant balso žmogaus grei
tai beganezio ir szaukenezio:

— Susilaikykite, susilaiky
kite!

Visi ten esantieji atkreipė 
akis in ta szali isz kur davėsi 
girdėt balsas atbeganezio ku
ris atsistojas priesz spraunin- 
ka ir rodydamas in Mateusza 
paszauke:

— Ne jis turi eiti in vaiska 
bet asz. Nesiunskite Mateusza 
isz Pietniczanu. Asz, Andrius, 
jo brolis, stosiu ant jo vietos.

— Andriau, asz nevelinu kad 
tu eitum kentėti už mane!

— Taip, meldžiau Dievo, — 
atsake vaikinas,— kad tik pri- 
bueziau in laika: pekszcziam 
nuo Baltos geras galas! Bet 
vienok suspėjau; dabar esi isz- 
gialbetas.

Mateuszas nenorėjo apsiim
ti; žiūrėtojai verke o Andrius 
kalbėjo:

— Trumpa prova, brolau, tu 
turi paczia ir vaikus kurie ta
vęs nelekia verkia, asz esmių 
sau vienas. Gryszkie pas juos 
ir pasveikink tęva nuo manes.

Ant atminimo paezios ir vai
ku Mateuszui akyse aszaros 
pasirodė. Glamonėjo broli su 
jausmu neapsakytos gerade- 
jystes ir atidavė jam sauja pi
nigu kuriuos buvo pasiėmęs 
sau ant kelio. Apsiverkę.da 
karta ir nuėjo in Pietniczaniįs.

Buvo jau vakaras. Mateuszas 
prisiartino, kad pažiūrėti kas 
ten veikesi.

Prie deganezios ugnies ant 
kamino pamate sena tęva sė
dinti susirupinusi ir nuliūdu
sį. Pati užlaužus rankas grau
džiai verke kuria kaiminltos 
kaip galėdamos ramino.

Verksmas ir szauksmas ne
laimingos motinos kas valanda 
kele isz miegu trejetą mažu 
vaikeliu.

— Jau asz jo niekados nema
tysiu! — szauke Mateusziene, 
— o, 'biedni, mes biedni! .

— Nelaimingas asz tėvas! — 
tarė senukas. Tieji verksmai 
plesze szirdi Mateuszui stovin- 
cziam po langu ir nelaukiant 
daugiau ne valandėlės, iribego 
in stuba szaukdamas:

— Sztai esmių su jumis, ne
verkite nes man szirdis plysz- 
ta.

Tėvas, pati, vaikai ir kaimy
nai apstojo atėjusi netikėdami 
savo akimi. Tuo kartu suprato 
viską kada jis papasakojo jiem 
apie dora pastanavijima An
driaus kuris isz savo valios 
apsiėmė eiti už broli in sveti
ma ir tolima szali ir džiaugda
masis jog broli paliko tevisz- 
kam name ir tarpe szeimynos.

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

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 iszvažSavo in 
Teksus, o isz ten 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, tegu! 
atsiszaukia pas tęva: (My.29į

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

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.75 InNewYorka
™ ir atgal ar in NewarkNEDELIOJ 24ĮMOJAUS

Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
3:35 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.
BASEBALL — Giants su Philadelphia, Polo Grounds, New York 

Nedelioje 24 Mojaus, 3 valanda popiet.
PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

Lehigh. Wiley Railroad
(Hie Route of The Black  Diamond

ŽINIOS VIETINES
— Sukatoj pripuola “Aguo

nėlių Diena” 'kurias pardavi
nės kareiviai isz American 
Legiono, po visas dalis Ameri
kos. ant atminties žuvusiu 
Amerikonisszksu kareiviu ku
rie eme dalybas Svietineje Ka
rėje, Francijojj Tos aguonėlės 
yra dirbamos per sužeistus ir 
paliegusius kareivius kurie 
randasi ligonbutese visose sza- 
lyse Amerikos o pelnas eina 
ant ju užlaikymo ir suszelpimo 
ju szeimynu.

—• Seredos ryta, Szv. Kazi
miero Lenku bažnyczioj, likos 
suriszti maagu moterystes 
Ludvika Peczuliute, duktė Jo
no Peczulio, 304 W. Centre 
uly., su Edvardu Kubilium, 
421 W. Mahanoy Avė., kuris 
yra imanadžerium A.&P. szto- 
ro, Shenadoryje. Kunigas Klo- 
sinski suriszo mazga moterys
tes. Po sugryžimui isz saldžio
sios keliones isz Kanados, jau
navedžiai apsigyvens Kocli 
name ant 136 E. Mahanoy Avė.

— Apie 2:30 vai. po piet, 
Seredoje, ugnis kilo garadžiuje 
prigulintis prie Arthuro Jenk
ins, ant E. Market uly., 700 
skvere. Bledes mažai padary
ta.

— Girdėt kad valdžia už- 
ves teismą priesz Readingo 
kompanija 'kuri yra kalta už 
baisia eksplozija Gilbertono 
kasyklose Sausio menesyje, 
1935 mete, kurioje likos už- 
muszta 13 anglekasiu ir apie 
szimtas sužeista ir apdeginta. 
Penki kasyklų inspektorei li
kos paszaukti in Harrisburga 
ant tyrinėjimo ir iszklausineji- 
mo.

— Ketverge iszkeliavo in 
Sommerville, N. J., poni Ona 
Viszinskiene atlankyti savo 
motinėlė, ponia Bekereviczie- 
ne, pas kuria vieszes kėlės die
nas.

Tamaqua, Pa. T Stanislovas 
Milibuta mirė nuo sužeidimu 
kokius aplaike puldamas nuo 
trepu prie savo namo, praeita 
Nedelia. Jo pati rado ji negy
va apie 5:30 vai., kuri jam pa- 
szauke daktara bet jau buvo 
negyvas kėlės valandas. Velio
nis paėjo isz Lietuvos ir per
gyveno Tamakveje apie 31 me
lus. Ilga laika dirbo Green
wood kasyklose. Paliko paezia, 
du sūnūs, viena duktere, tris 
brolius ir viena seseri.

Maizeville, Pa. — Vincas Ne- 
verauckas likos nuvežtas gy
dytis in Ashlando ligonbute, 
kuris likos sužeistas Lawrence 
kasyklose per nukritimą ang
lies nuo virszaus.

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Nedele, 3:30 vai. 

popiet, Kun. Degutis suriszo 
mazgu moterystes Szv. Jurgio 
bažnyczioj, Emilija, duktere p. 
Vas'seru, 1049 W. Coal uly., su 
Juozu Vaicziuliu, sunum Mares 
Vaicziulionieines, 1105 W. Cen
tre uly. Vestuves atsibuvo 
pas nuotakos motina.
t Praeita Subata, mirė 

czionais gerai žinoma Agniesz
ka Czepuliene, 635 W. Penu, 
uly., kuri sirgo gana ilga laika 
Velione prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko sze- 
szis sūnūs, tris dukters, broli 
Antanu, 21 anukus ir viena 
pra-anukia. Josios vyras Vin
cas mirė 11 metu adlgal.
t Jurgis KomorowSki, 37 

metu amžiaus, 33 W. Cherry 
uly., radosi Locust Mountain 
ligonbuteje, su nupjauta ranka 
ir sumaarkiota koja, isz prie
žasties nelaimes kokia ji patiko 
ant Lehigh Valles geležinkelio 
Nedėlios vakara. Ant jo szau- 
ksmo žmones subėgo ir rado ji 
gulinti ant geležinkelio kelio. 
Badai ėjo jisai namo po atsi
lankymui pas savo seseri ir li
kos pagautas per truki. Buvo 
padaryta ant jo dvi operacijos 
bet mirė Panedelio vak., 10-ta 
vai. Velionis buvo nevedes. Pa
liko motina, kelis brolius ir se- 
seseris. Tėvas mirė apie septy
ni metai adgal.
t Jeva Sandanavicziene 

smarkiai susižeidė puldama 
trepais namie ir mirė Utarnin- 
ko vakara nuo sužeidimu.

t Povylas Racis, 14 N. Le
high uly., nu ėjas in darba 
Suffolk kasyklose ir pabaigęs 
darba, puolė negyvas. Prie jo 
tame laike radosi jo sūnūs ku
ris su juom dirbo. Paszauktas 
daktaras Holland, isz Mahano- 
jaus, pripažino ji mirusiu. Ve
lionis paliko kelis sūnūs ir 
dukteres ir priulejo prje Len- 
kiszkos parapijos. Koroneris 
tyrinės priežasti jo mirties.

t Viktorija Sabokiene mi
re Utarninko dieifa Schuylkill 
Haven ligonbuteje kurioje ra
dosi nuo kokio tai laiko. Velio
ne buvo gimus Lietuvoje, atva
žiuodama in Amerika da jau
na mergina.Prigulejo prie Szv. 
Jurgio parapijos ir keliu baž
nytiniu drauguviu. Jos vyras, 
Feliksas, mirė apie meta laiko 
adgal. Paliko sunu Petra mies
te ir Juozą, .Kalifornijoj. Lai
dotuves atsibus isz namo Vin
co Macejuno, 24 S. Emerick 
uly., Sukatos ryta.

TEISINGUMAS
UŽSIMOKA

Neatlygino Žmogeliui Už Su
rastus Pinigus,

I _____
EET GRAFIENE PRIVERTĖ 

i VYRA KAD JIS APDOVA- i
NOTŲ ŽMOGELI UŽ 
JO TEISINGUMĄ.

Poiters, Fran ei ja.., — Prie 
miestiszko bulivardo, žentas 

. turtingos moteres Rochellers | 
Perpignan pamėtė masznuke 
kurioje radosi 50 tukstaneziu 
franku. Ponulis r pisi žiurėjas 
kad neturi pinigu, 'tuojaus įpra- 
nesze apie tai palicijei, kalbeda 
mas: “Važiuoju sziadien vaka
re in Paryžių. Prarvairde mano 
randasi masznoje, o jeigu kas 
surastu tuos pinigus, tai mel
džiu kad juos prisiunsti in te
nai®. ’ ’

In puse valandos po tam gra
fas radosi ant geležkelio stoties 
ir iszpirkinejo bilietą, kad sztai 
prisiartino prje jo kokis tai 
vargingas žmogelis užklausda
mas jo: “Ar tamista nepamatei 
ko?”

‘ ‘ Teip, [pamecziau maiszna 
atnt ulyczios su 50 tukstanezais 
franku. ’ ’

Vargingas žmogelis tarė: 
“Kaip asz esmių laimingas, 
kad atradau locnininka ir galiu 
sugražyt tomistai jusu turtai 
Radau maszna, kurioje talpin
os teijpigi kortele, kur buvo ta
vo pravarde ir adresas, teipgi 
buvo užraszyta, kad ponas va
žiuoji sziadien in Paryžių,, to
dėl pribuvau tiesiog ant sto
ties, kad tau sugražyt pames
tus piniguls. Meldžiu pažiūrė
ti ar ten visi randasi.”

Grafas pasveikino teisin
ga žmogeli, ir tuojaus sėdo in 
truki, kuris tuojaus apleido ta 
miestą in Paryžių. Ta vakara 
laike vakarienes, grofas kalbė
jo terp svecziu apie žmonių tei
singumą, ir savo atsitikima su 
pamesta maszna, ir kaip lai
mingai ja surado.

“Ka davei tam teisingam 
žmogeliui?— užklausė jo uosz- 
ve, poni Perpignan: “Ugi nie
ko nedaviau, ba neturėjau lai
ko padėkoti ir padovanoti 
jam, nes trūkis tuojaus judino- 
si isz vietos.”

“Mano mielas ženite'li, tarė 
poni, turi tai pataisyt greitai 
važiuok ryto anksti, adgal in 
Poiters ir duokie tam teisin
gam žmogeliui kokia pinigisz- 
ka dovana. Asz nuo saves pri
dedu teipgi kelis tukstanezius 
franku už jo teisingysta, kokiu 
sziadien mažai Francijoj ran
dasi.”

Grafas sugryžias in Poiters 
turėjo nemažai ergelio surasti 
ta žmogeli kuris iszpilde savu 
privaluma, kuris vela sugryžo 
prie savo darbo. Su pagiailba 
p'alicijos, ant galo atrado to 
teisinga žmogell'i, ir jam inteike 
didele pinigiszka dovana. Žmo
gelis kuris turėdamas didele 
szeimyna, net apalpo apturė
damas tokia netikėta dovana, 
už teip maža patamavima ir 
teisingysto!

r

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Paskutines Žinutes .
_____ S

Havana, Kuba. — Daktaras!
Miguel M. Gomez, kuris likosi 
iszrinktas nauju prezidentu 
Kubos, priėmė prisiega Sere
doje. Priesz ji buvo preziden
tu Jose Barnett.

V J

Vatikano Miestas. — Alessio 
Enrico Lapicier, 73 metu, mi- 

, re Seredoje. Pasiliko jis kardi- 
'uolu 1927 mete, sirgo jis nuo il
go laiko. Buvo valdytojunį 
daugelio kliosztoriu Amerikoj,

Philadelphia, Pa. — Albertas; 
Graham likos užmusztas ir sže- 
szi pasažieriai sužeisti kada! 
pasažierinis eroplanas nukrito' 
artimoje Penobscot Bay, Rock
land, Me.

MORALISZKOS PRA- ’
SARGOS. •

V t®" Neužmirszkite Guodotini Skai- 
. ty tojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti "SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikratzczio. PASKUBINKITE!

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖

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

----------- V I .
411 E. Pine St., Mahanoy City 

Telefonas, 501

Lietuviszkas Programas 
---Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija '

p. ANT. STANISZKIO

1—‘Paveikslas miesto Addis Ababa, Etiopijoj, kuris likos apiplesztas per tenaitinius 
gyventojus kada ju karalius p abego. 2—Senatorius J. G. Townsend karūnavo ja pana 
Kornelia Ann Larus kuri likos iszrin'kta -ant Obuolines Parodos Winchester, Va. 3—Alvi
nas Karpis, Lietuvis, kuris likos atvežtas isz New Orleans in St. Paul, Minn., kur likos su
imtas per valdžios detektyvus-už vagystes ir žudinstas ir buvo žinomas kaipo “Žmonių Ne
vidonas, Pirmutinis.”

§ Jeigu kas mylėjo, nesigai
lėjo o kas daug kalbėjo, ne vie
na karta gailėjosi.

§■ Nerangus moka rugot^ 
iszmintingas sau rodą duot.

§ Sziaden turi pataisyt kaį 
vakar dirbai. i

SKAITYKITE “SAULE”

“Suczedinam ant kiekvieno dolerio 
ka iszduodame del maisto^

Su General Electric Refrigeratorium suezedinat pinigus, 
už tai kad galite palaikyti nesunaudota maista geram ir szvie- 
žiam padėjime del tolesnio panaudojimo.

General Electric Refrigeratorius užima pirma vieta vei
kime ir madoje; ir jie dabar suteikia dvigubai tiek szalumos 
ir nereikalauja tiek daug elektrikos negu pirmiau. Yra pa
dirbti isz plieno ir porcelano su naujausais intaisymais. 
Matykite sziuos naujus modelius sziandien.... ir iszsirinkite 
sau toki kuris jums butu parankiausias. Parsiduoda ant len
gvu mdkeseziu ir galima iszmokėti per 24 menesius.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

Ekskursijos i Lietuvą

Per Gothenburgą, Švediją
Išplaukia iš New Ybrko

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu

GRIPS HOLM
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Laivo nemainant
Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis 

Švedų Amerikos Linijos, Klaipėdos 
skyriaus vedėjas.

Antra ekskursija išplauks 
LIEPOS 1 D. į KLAIPĘDĄ 

Per Gothenburg-Stockholm 
Flkskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas, 
Švedų Amerikos Linijos ccntralinėje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš New Yorko
KUNGSHOLM ....................4 Birželio
DROTTNINGHOLM . . 10 Birželio
GRIPSHOLM .................... 1 Liepos
DROTTNINGHOLM .... 11 Liepos
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro- 
sziureliu ir laivakorcziu malonėkite 
kreiptis in vietini laivakorcziu agen
tą arba nuo

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

Rockefeller Centre, New York City

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

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

mėmel i

OCCIBENT 
PtflBB■ -..vhir*-M J- LJ

§ Neskaityk pinigus apie 
kuriuos 'sapnavai.

§ Už klaidas reikia užmo-» 
ket ar pinigais ar sarmata. ■

§ Kas lengvai maža daig- 
ta'apsvarsto, tasai ir apie di-t 
delius nesirūpina. ' 1 J ;

§ Turi suvalgyt baęzkaj 
druskos kol žmogų pažinsi.

§ Jeigu neteisingai svetimai 
naudoji tai palaikyk už nie
kesni negu savo netektum.

■§ Nesileisk iii szulini kol 
ji pirma neapžiuresi kaip isz. 
jo iszlipt; nepradek tokiu daig- 
tu kokiu nemislini pabaigt.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriua 

Gabiausias Balsam uoto jas :: 
Geriausis Ambulance 

patarnavimas ežioj 
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 pagialbininko 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stre«g 

Bell Telefonas 538-J

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO); 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA j

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, uzkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kva
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradedat 
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.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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