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KVINTUPLEKES
SUSILAUKĖ

DVIEJU METU
Tėvai Nebuvo Ant Apvaiksz- 
cziojimo; Mergaites Turi

Turto Kelis Milijonus 
Doleriu.

AUGA JOS PUIKIAI.

Callander, Kanada. — Praei
ta Ketverga, 28 d. Gegužio, 
Dionne kvintuplekes, (penkios 
dukreles) kurios gimė du me
tai adgal, apvaiksztinejo savo 
antras sukaktuves savo žy
mios gimimo dienos. Visos tu
rėjo po “pyraga” ant kurio 
radosi po dvi žvakutes bet to
jo pyrago mergaites neragavo.

Praeita meta valdžia pakvie
tė tėvus mergaicziu ant ap- 
vaikszcziojimo ju sukaktuviu 
bet tieji atsisakė atsilankyti. 
Ligonbute kurioje kvintuplekes 
randasi, buvo puikiai padabin
ta ir tukstancziai žmonių su
važiavo pamatyt mergaites bet 
tik nuo 200 pėdu tolumo nes 
niekas ne yra arcziau prilei
džiami kad mergaites neužsi
krėstu kokia liga. Katalikisz- 
kas kunigas J. B. McNally at
kalbėjo Miszias ant intencijos 
mergaicziu kad Dievas jas už
laikytu sveikatoje..

Daugelis žmonių yra akyvi 
žinoti, kiek tosios mergaites 
sziadien turi turto, kuris ran
dasi po globa provincijos On
tario. Ministeris Dovydas A. 
Croll, kuris valdo mergaicziu 
turtą, sako kad žmones nusi
stebėtu jeigu dažinotu kiek ta
sai turtas užaugo in tuos du 
metus. Turtas sziadien daeina 
ant keliolikos milijonu doleriu, 
aplaikytu nuo visokiu ineigu. 
ir paveikslu.

'Tėvai tuju mergaicziu aplai- 
ko po 100 doleriu ant menesio, 
turi jie tarnaite ir tėvas turi 
pagialbininka ant mažos far- 
mukes kuri visai neužsimoka 
dirbti todėl tėvas pastate szan- 
tukia kurioje pardavinės viso
kius Igerymus ir (valgius 'del 
svecziu kurie atsilanko pama
tyt mergaicziu. Prie ligonbu- 
tes, kurioje mergaites gyvena, 
stovi diena ir nakti du palici- 
jantai ant sargybos, neprileis- 
dami artyn nieką. Daktaras 
Dafoe aplaiko už prižiūrėjimą 
mergaicziu 200 doleriu ant me
nesio bet ir tuos iszduoda del 
vargszsu kurie pas ji atsilanko 
kas diena.

Mergaites yra sveikos ir 
siauczia kaip maži katukai o 
kada paaugs, turės daugiau 
laisves ir gales siausti ant oro, 
darže prie ligonbutes.

Visos dukreles beveik nepa
žysta savo motinos kuri atsi
lanko pas jas beveik kožna die
na bet tik tada kada nieko ne
siranda ligonbuteje.

Passaic, N. J.,— Kvadrukai, 
mergaite ir trys vaikai kurie 
gimė Kasparams, auga taip-gi 
sveiki ir pagal daktaru nuo
mone gyvens, nes aplaiko vals- 
■tine priežiūra ir daugybe do- 
*yanu isz visu daliu Amerikos.

PRISIDUOTU P AN A S Z I 
BAUSME DEL DAUGELIO 

ŽMONIŲ.
' Robinson, Mo. — Badai 
“Juodo Legiono” drauguves 
narei ir czionais papilde savo 
darbelius bet szitas buvo ge
resnis pasielgimas ne kaip pas
kutinis.

Kėlės sanvaites adgal atsi
kraustė in czionais Verne Ma
dison su savo paczia. In koki 
tai laika prisiplakė prie ju ko
kis tai Edvardas Noss ir gyve
no su Madisoniene. Dagirdo 
apie tai “Juodasis Legionas.” 
Keli vyrai atėjo nakties laike 
pas Madisonus, iszveže in už
miesti kur gerai iszsmalavo 
Edvardą ir apibarste plunks
nomis o vyra su paczia inmete 
in upe isz kur po kokiam tai 
laikui jie iszplauke. Narei ker- 
szino kad apleistu miesteli ir 
daugiau in ji nesugryžtu po 
bausme panaszaus pasielgimo 
koki aplaike Noss.

NORĖJO APSIMAINYTI 
PACZIOMS.

Allentown, Pa. — Laike teis
mo už persiskyrimą, Mrs. Ada 
Heim, 38 metu, apreiszke sū
dai buk jos vyras susinesze su 
kito vyro motęre ir negalėda
mas atsikratyt nuo savo pa- 
cžios, sumanė kad apsimainyti 
vietoms su ja ir eitu su jos vy
ru, ant ko motere nesutiko. 
Motere ra‘<|p meilingus laisz- 
kus vyro kiszeniuose kurie pa
rode buk jis su taja “kita” 
buvo susineszes kelis metus, 
norints ir ji turėjo vyra. Sli
džia davė moterei persiskyri
mą ir dabar ji dirba automobi
liu ofise ir yra užganadinta 
kad atsikratė nuo nekenczia- 
mo vyro kuris niekad nedirbo 
tik lakstė su kitoms moterems.

VAŽIAVO PADABINT KA
PUS; 6 UŽMUSZTI 

PER TRUKI.
Chicago. — Keturios moteres 

ir du maži vaikai, kurie važia
vo automobilium ant kapiniu 
kad padabint kapus savo mi- 
rūsiuju ant Dekoreiszion Die
nos, likos užmuszti per Longs- 
port truki ant Pennsylvanijos 
geležinkelio, arti Calumet Ci
ty, III. Užmusztieji yra: Mare 
Mare Trembczinskiute, 24 me
tu, kuri vare automobiliu, Re
gina Luczak, 24 metu, Eleono
ra Kunka’iene, 29, Danielius 
Kunka, 3, Lillian Cichy, 24 iv 
Patrikas Flemingas, 2 metu. 
Pagal palicijos tyrinėjimą tai 
automobilius užvažiavo tiesiog 
priesz truki, kuris nuvilko au
tomobiliu 1,000 pėdu pakol in
žinierius galėjo ji sulaikyti.

NUBAUSTAS ANT 199 ME
TU IN KALĖJIMĄ.

Chicago. — Tamoszius Starr, 
28 metu, rinkėjas skuduriu, li
kos nubaustas ant 199 metu in 
Joliet kalėjimą. Nužudė jis 
Mrs. Lillian Gould, 59 metu 
sji plyta, Y.W.C.A. hotelyje, 9 

‘ Gegužio. Nigeris prisipažino 
- prib kaltes.

Panedelyje 1 diena Juniaus, priez piet in New Yorka pirma 
karta atplaukė naujai padirbtas Anglijos didelis pasažierinis 
laivas “Queen Mary” kuris iszplauke isz Anglijos praeita 
Sereda. Atveže arti 2,000 pasažieriu. Laivas yra 1,018 pėdu 
ilgio. Turi moterius 200,000 arkliu pajiegu ir turi net 1,000 
visokiu darbininku ant varymo laivo. Kelione butu buvus 
daug trumpesne bet laivas užtiko miglas ir turėjo užvilkint 
atplaukimo laika.

TURES MIRTI ANT ELEK- 
TRIKINES KĖDĖS UŽ NU

ŽUDYMĄ MOTERES.
New York. — Jonas Fioren- 

za, 24 metu, kuris nužudė Mrs. 
Nancy Titterton, ir ja indejo in 
vone, likos nuteistas ant elek- 
trikiavimo ant kėdes. Tasai 
iszgama atveže kede kuria jis 
pataisė, permete motere ant 
lovos ir ja subjaurinęs nužu
dė in inmete in vone, kur ja 
surado vėliaus.

NET P ALICIJA PRIGULĖJO 
PRIE “JUODO LEGIONO.”
Detroit, Mich. — Pagal pa

licijos isztyrinejima apie dar
belius “Juodojo Legiono” ar
ba szetoniszku tarnu, tai dau
gelis' czionaitiniu palicijantu 
priguli in taja drauguve kuriu 
vardai likos surasti nariu kny
gose. Toji drauguve turi na
rius net 20 valstijose bet dau
giausia Pennsylvanijoj.

Nuo kada Ku Kluksu drau
guve pairo, toji nauja draugu
ve susitvėrė ant tu paežiu pa
matu kaip ir Kluksai, kurie 
kovoja priesz Katalikus ir Žy
dus.

AMERIKOS SENIAUSES 
ŽMOGUS MIRĖ TURĖDA

MAS 115 METU.

St. Paul, Nebr. — Salamonas 
Rickner, 115 metu, buvo gal 
seniausiu žmogum Amerikoj, 
mirė nuo sužeidimu kokius ap
laike puldamas nuo trepu na
mie pas savo duktere, 17-ta Ge
gužio. Senukas apvaiksztinejo 
115-tas sukaktuves savo gimi
mo dienos, Vasario menesyje. 
Buvo jis dėkingas savo ilgam 
amžiui dirbdamas sunkei ir 
valgydamas tinkamus ir pras
tus valgius. Gimė jis' North
ampton paviete, Pennsylvani
joj. Paliko viena duktere ir 
deszimts anuku.

NUĖJO PAPUOSZTI KAPA 
SAVO MOTERES; ŽMONES 

RADO JI MIRUSI.
Fairfield, Iowa. — Augustas 

Sanders, 68 metu, gerai pažys
tamas farmeris szioje aplinki
nėje, dienoje papuoszimo kapu 
per “Decoration Day” nuėjo 
ir jisai papuoszti kapa savo 
mirusios moteres kuri mirė 
tris metus adgal. Pa papuoszi- 
mui kapo savo gyvenimo drau
ges, iszgere truciznos ir sukri
to ant jos kapo. Žmones, maty
dami ji gulinti taip ilgai, pri
ėjo pažiūrėti kas su juom atsi
tiko ir nemažai nusistebėjo pa
mate ji negyva. Senukas labai 
liūdėjo paskui savo mirusia 
paczia ir žmones mane kad ga
li jis iszeiti isz proto. Bus pa
laidotas szale tosios už kuria 
atėmė sau 'gyvastį.

DARBO ŽINUTES
Freeland, Pa. — Trys szim- 

tai darbininku sugryžo prie 
darbo in kasyklas Sandy Run, 
kurios nedirbo nuo užliejimo 
laike paskutiniu tvanu. Van
duo likos iszpumpuotas isz ka
syklų po priežiūra valstijos 
kuri davė ant to kaszta.

Centralia, Pa. — Carey— 
Baxter kontraktorei pradėjo 
atidarinėti naujus .stripinsus 
kurie randasi ant Park uly.,| 
arti KataĮikiszku kapiniu o 
antri ant Logano uly., prie Le
high Valley geležinkelio. Ang
lį ima isz Buck gyslos ir trauk
sis per dvi mylės lyg Mount 
Carmel. Kiti stripinsai jau isz- 
sibaige nes visa anglis jau isz- 
kasta.

DIDELIS GRIEKAS.
— Ką? Tu iszdavei deszimts 

doleriu ant naujos skrybėlės? 
Juk tai griekas!

— Apsimalszyk, mano dusze- 
le, juk tasai griekas pasiliks 
ant mano galvos-

BRANGENYBE
ITALIJOJ

i MAISTAS, DRAPANOS, CZE- 
VERYKAI |IR PAPEROSAI. 

PABRANGO.
------- t

Rymas, Italija. — Visoje 
Italijoje maistas nesvietiszkai 
pabrango ir žmones moka di
delius padotkus. Kada Italisz- 
ka motere eina pirkti reikalin
go maisto ar drapanų tai szia
dien turi mokėti: 25c už švara 
cukraus; 75c už švara sviesto; 
70c už tuziną kiausziniu; gy
vos visztos kasztuoja po 75c už 
švara; kava $1.60 ant svaro. 
Moteriszki czeverykai $9., vy- 
riszki czeverykai po $8. Italisz- 
ki paperosai kaszftuoja 45 cen
tai už pakeli o Amerikoniszki 
po 70 centu už pakeli. Darbi
ninku uždarbei visai nekilo ir 
taksos baisiai pakilo.

KINIETE PAGIMDĖ KETU
RIS VAIKUS ANT SYK.
Szanghai, Kinai., — Motere 

prasto darbininko Kvai Lung 
Szang, pagimdė ana diena ke
turis vaikus ant syk. Valdžia 
prisiuntė motinai in pagialba 
daktarus ir kėlės-dažiuretojas, 
kald prigialbetu motinai. Ma
noma kad visi gyvens. Moti
na sveika ir džiaugėsi isz savo 
kvadruku.

DAKTARAI PERDIRBO 
MERGINA ANT VYRO.

London, Anglija. — Dakta
rai ana diena perdirbo pana 
Edita Weston, 30 metu, nuo 
moteres ant vyro per pasek
minga operacija ir dabar pana 
Edita yra “jisai.” Panaszus 
atsitikimas buvo ir su mergina 
Zdenka Koubkova, 24 metu, 
isz Czekoslovakijos kuri taip
gi likos perdirbta isz moteres 
ant vyro. Abi merginos buvo 
geros sportininkes. Angliszka 
mergina dabar vadinsis Mark 
Weston.

ITALAI SUSZAUDE 58 ŽMO
NIS ADDIS ABABA, 

ETIOPIJOJ.
Rymas, Italija.,— Nuo kada 

Italija užėmė Etiopije, pradėjo 
szaudyt visokius tenaitinius 
prasižengėlius. In laika pirmu
tiniu dvieju sanvaieziu suszair- 
dyta 58 žmonis ir keli szimtai 
aresztavota, koriuos teipgi ma
no nubausti mirezia.

ANGLIKA1 UŽMUSZE KE
LIS PASIKELIUS

Jeruzalemas., . —-- Ang'liszki 
kareiviai kurie pribuvo in 
czionais apmalszyti maisztin- 
inkus, ana diena užmusze ke
turis Kubatijoj, ir sužeido ke
liolika. Vienas tautiszkas pa- 
licijantas likos mirtinai sužeis
tas. Nuo kada prasidėjo fenais 
maiszaczei, tai yra nuo Balan
džio men., szimet, tai viso už- 
muszta 52 žmonys, terp kuriu 
buvo vienas Europietis. Su
žeista 336, isz kuriu 17 buvo 
Europiecziai.

VARGINGA
KELIONE

Trys Jauni Vyrukai Pasislėpė 
Ant Laivo, Tiksle Gautis In 

Amerika Dykai.

BET LIKOS SUSEKTI IR 
KANKYTI PER LAIVORIUS

Antverpas, Holandija., — Ka
da laivas “Oskerv” isziplauke 
isz czionais in New Yorka, 
ir kajda jau buvo pus-kelioneje 
ant mariu, laivorei pranesze 
kapitonui, buk rado tris jau
nus vyrukus pasislėpusius ant 
laivo, kurie norėjo dykai gau
tis in Amerika. Kapitonas, pa
gal tiesas, paliepė jos atvesti 
ir kožnam uždavė darbus kad
užsidirbtu už savo kelione.

Viskas buvo gerai, kad ne 
laivorei, kurie norėjo pasijuokt 
isz vyruku, ir juos gazdyti. 
Pasakojo vargszams nesutver
tus daiktus apie bausme ko
kia juos lauke, kada laivas at
plauks in New Yorka. Buvo 
tai grynas melas, bet varg
szams viskas iszrode teisybe 
ir intikejo in viską. Vienas 
teip persieme baime, kad norė
jo szokti in mares, bet ji suėmė 
keli laivorei in laika, bet vis 
rūpinosi kokiu budu apsiisiau- 
got nuo tosios nelaimes. In kė
lės dienas po tam j'Laį. dingo ir 
laivorei negalėjo ji surasti. Ji
sai, tuom laik gulėjo gyvas 
grabe.

Užtiko jisai ant laivo graba 
kuriame gulėjo vienas isz mi
rusiu pasažieriu, kurio ketino 
inmesti llavona in mares ant ry
tojaus, pagal mariu tiesas lai
dojimo. Jaunas žmogus atsi
gulė in vieta mirusio pasažie- 
rio, szeip teiip ramei sau gulėjo.

Ant laimes, likos da in laika 
atrastas gyvas, bet baise! nu
vargęs, isz priežasties bado, 
troszkimo ir baimes.

Po atplaukimui laivo in 
New Yorka, likos nuvežtas in 
ligonbute, o kada pasveiks, bus 
su savo draugais iszsiunsti ad
gal in Holandija.

ŪKININKAS ISZARE DAUG 
SENOVISZKU PINIGU.
Varszava, Lenk.—Kaime Ja- 

sinuvkoje, paviete Dubne, u- 
kininkas P. Paleiczuk, ardam
as ‘savo ūke, surado daug se- 
noviszku Lenkiszku pinigu, 
kurie paeina nuo 1509 ir 1518 
metu. Ūkininkas sudėjo visus 
pinigus pavieto kancelarijoj, 
o isz ten iszvežti pinigai in 
valdiszka muzeju. Ūkininkas 
likos pu'ikei apdovanotas už 
suradimą pinigu.

40 VOKISZKU SZNIPU 
ARESZTAVOTI 

LENKIJOJ.
Kotovice, Lenk. — Lenkai 

stengėsi užbėgti prasiplatini
mui Nazistu, kurie stengėsi at
skirt dali Szležinges ir pri
skirt ja prie Vokietijos. Palici- 
ja suseke 40 sznipu ir visus 
aresztavojo. Isz viso sziadien 
randasi 140 sznipu Lenkijos 
kalėjimuose kurie laukia teis
mo.

VARGSZE SURADO SKAR- 
BA NUKIRSDAMA MEDI.
Szanghai, Kinai.,— Žine ap- 

laikyta isz Fuczau, isz provin
cijos Fukien, skelbe, kad mote- 
re vargingo žuvininko, kurie 
kente dideli bada per kelis me
tus, st algai pasiliko turtingi. 
Motere Lai Wang, iszejus in 
lauka, pradėjo kirst sena medi. 
Kada medis nukrito, jame ra
dosi geležine skryne. Motere 
pasiszauke savo vyra in pagial
ba ir atmuszia antvožą skry
nios, rado joje daugybe auksi
niu pinigu paeinaneziu nuo 
daugelio metu. Ta skarba ap
skaitė ant didelio turto. Val
džia pinigu neeme nuo vargszo, 
nes pagal tiesas, tai turtas su
rastas ant žemes locniniko, pri
guli prie jo.

500 BUDISZKU DVASISZ- 
KUJU NUŽUDYTA PER 

KOMUNISTUS.
Chungking, Kinai.,— Žinios 

ateinanezios isz Tibeto paru- 
bežio skelbia: Buk penki szim
tai Bujdiszku dVasiszkuju likos 
nužudyti per Komunistiszkus 
kareivius, kurie užklupo ant 
Sukang provincijoj. “Gyvas
is Budda,” badai pasiliko Ju- 
doszium del Kinu, kuris už- 
siunte Komunistus ant Sikan- 
go. Inirszia gyventojai suėmė 
faji “Gyvy Budda” ir atidavė 
in rankas valdžios, drauge su 
pavogtais ginklais kuriuos in- 
teike del Komunistu. Valdžia 
iszsiunte apie szimta tukstan- 
cziu kareiviu del apmalszinimo 
50tukstancziu Komunistu 'toje 
aplinkinėje.

TRUMPOS ŽINUTES
Allentown, Pa. — Juozas 

Soyak, 24 metu, likos areszta- 
votas už paszovima mirtinai 
auksoriaus Hyman Berkow, 
kuri norėjo apipleszti jo szto- 
re.

Barnegat, N. J. — Patsy Pi- 
zzano ir jo pati likos užmuszti 
o moteres motina sužeista, ne
laimėje automobiliaus.

Tientsin, Kinai. — Japonai 
isznesze dinamitu dali gelež- 
kelio ir tilta Tangku aplinki
nėje.

Paryžius, Francija. — 50,000 
straikieriu iszejo ant straikos 
60 fabrikuose. Jokiu sumiszi- 
mu nebuvo.

Vatikano Miestas. — Nedė
lioję popiežius apvaiksztinejo. 
savo 79 sukaktuves gimimo 
dienos. Daugiau kaip 40,000 
žmonių pribuvo in miesta.Dau- 
gybe kardinolu jam sudėjo lin
kėjimus.

Granada, Colo. — Per iszsi- 
liėjimą upiu septyni žmones 
pražuvo. Vanduo užliejo dide
lius plotus žemes, padaryda
ma daug bledes.

PRIESZ TRAUKIMĄ 
FOTOGRAFIJOS.

Poni in tarnaite: — Kodėl 
tu, Agotuk, nuo pats ryto maz
goji kojas?

Tarnaite: — Tai matai, po
niute, ketinu sziadien su savo 
jaunikiu eiti trauktis fotogęa-

Mlfija.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt

moka pa
ir duoda 
Airisziąi 

darbus ir 
vargingu 
kas Airi-

Senu žmonių priežodis skel
bia: “Kas nuo nosies nupuola 
tai paskutinia pripuola, ar
ba: paskutiniam parszui prie 
uodegos papas.” — Panasziail 
ir Lietuvius Amerikoj taip vie- 
szina. Kada valdžia 
szialpa 'bedarbiams 
visokius darbus tai 
aplaiko geriausius 
užsiėmimus o del 
Lietuviu tas tenka,
sziams nuo nosių nupuola.

Yra tai geras pavyzdys kad 
ateityje Lietuviai turi apsižiu- 
ret kad laike bedarbes, kokia 
sziadien turime, galėtu nors 
meteli isz savo locno arude- 
lio maitytis.

Taip kaip žuvei vanduo, taip 
darbininkui, žmogui yra reika
linga paezedumas ir da syki, 
paezedumas! Laimingesnis yra 
arklio gyvenimas nes norints 
arklys dirba bet turi maista, 
turi pastogių, ir yra gerai pri
žiūrėtas. O tu lengva-duszi 
darbininke, ka turi už savo 
darba? Maistas brangus, pra
gyvenimas auksztas ir neturi 
darbo o kad ir gauni koki dar
beli, isz mielaszirdystes kokio 
Demokratiszko politikierio, tai 
turi jam už tai parduoti savo 
duszia laike rinkimu. Arkli. 
szropuoja kad skurduli nuimt 
o tave žmogeli .szropuoja ir tai 
taip nuszriopuoja kad netenki 
maisto nei pastoges.

Laikas didelis susiprasti. 
Sunkei dirbi ir kol dirbi, szioki 
toki užsilaikymą turi ’bet kas 
bus isz tavęs kaip visai netek
si pajiegu? Pames tave vaikai, 
kuriuose da turi sziokia tokia 
vilti) pasibags maistas aruode 
o ka tada pradėsi ir kas tavęs 
laukia ant senatvės ? Jeigu ne
turi Amerikoniszku popieru 
tai neaplaikysi pensijos del se
neliu ir pasiliks tau tik lazda 
ir krepszis. Niekas tave 
szelps taigi:
Kas jaunystėje baliavoja, 
Ant senatvės bedavoja, 
Nesitikekite ant savo vaiku, 
Ba tieji jus pames ir eis po 

velniu, 
Jau ne vieno vaikai taip 

padare, 
Savo tėvus in beda invare, 
Turėjo namus ir sztorus, 
Sziadien pavirto in ubagus.

ne-

Isztvirkimas Amerikon i szk u 
moterių ir merginu, ypatingai 
czionais Amerikoj, smarkei 
eina pirmyn. Nenoriu būti su- 
džia tu musu lelijėlių kad ne- 
užsipelnyt ju kerszto nes mote- 
riszki kersztai jau ir musu mo
terėliu pradeda būti labai vy
rams baisus bet turiu tik tiek 
primint kad motere ar mergina 
kuri karezemose arba taip va
dinamose “tap rooms” gere, 
lai ja “juodžiai paima skra- 
džia žeme. ’ ’

Mergina ar motere, guodo- 
janti savo dorybia, kaip tai 
malonu butu kad sektu pėdo
mis savo senovės sesueziu ku
rios palaike už didžiausia do
rybe tai, kuri iszdryso szaudyt 
meilingom akimi in vyrus ir 
juos viliot o sziadien jau ne tik 
akutėm vilioja bet koketrijomi 
kuri žemina kožna motere o 
tarp tu, randasi daugelis ir 
musu Lietuvaicziu.

Sziadien moterėles turi tokia 
iaisvia kad pėrvirszina vyrus. 
[Užsiiminėja visokiais raketais, 
apgavystėmis, žudinstoms ir 
Dievas žino kuom. — Too 
much liberty, ladies!

PREZIDENTAS PIRKO PIRMUTINE AGUONĖLĖ.
Metinis pardavinėjimas kariszku aguonėlių ant naudos 

sužeistųjų kareiviu paskutinėje kareje prasidėjo kada prezi
dentas Rooseveltas pirko pirmutine aguonėle nuo mažos Iria 
Hildebrant, isz Eaton Rapids, Mieli. Mergaite likos iszaugin- 
ta prieglaudoje del sieratu vaiku prigulineziu prie buvusiu 
kareiviu.

Jeigu guodoti skaitytojai, 
kurie geidžia skaityt ir ant to
linus laikraszti “Saule” o lai
kas jau pasibaigė, tai nelauki
te su užmokesezia nes mes pri
versti esame nuo pacztines val
džios sulaikyt. Kožnas aplaiko 
nuo mus laiszkeli kuriame 
yra aiszkiai pažymėta kiek už
mokėta ir lyg katram laikui. 
Nekurie sau mislina: “Ot, gal 
ir taip praeis ir pasiseks kelis 
menesius už dyka skaityt.” O 
ne! Pas mus užraszyta knygo
se aiszkiai o jeigu kam ir siun- 
cziame tai su vilczia kad skai
tytojas. “Saules” mus nenu
skriaus nes katrie “Saule” 
skaito, tai dori ir teisingi žmo
nes bet ir tieji teisingi laikais 
užmirszta apie atnaujinima 
prenumeratos.

Mes ; žn ome gana gerai kad 
žmogui, papratusiam skaityti 
“Saule” buna labai nuobodu, 
kada ja neaplaiko. Bet ka ga
lime daryt, mums da sunkiau 
už dyka siuntinėt o jeigu siun- 
tinetumem už dyka tai taip 
iszkirstumem kaip daugelis ki
tu iszdavyscziu: siunezia savo 
laikraszti. su keliolikai pusla
piu su kuriuom užklotume! vi
sas grindis, bet gardumo jame 
nesiranda., žmones neužmoka, 
na ir pradeda sirgti'“džiova.”

Randasi ir tokiu kuriems 
sziame laike baigiesi prenume
rata ir jie sako: “bueziau siun
tęs prenumerata bet kad sulai
kė tai tegul ji velniai.” Tai 
lots, laukinis noras. O ar mes 
žinome, pasibaigus laikui, ar 
jis 'bus ir ant toliaus skaityto- 
jum? Žinomo ir tai, kad Ame
rikoj vieszpatauja bedarbe bet 
žmonelei rodos turi ant visko 
bet už laikraszti, jiems sunku 
užmokėti tris dolerius, kuris 
atlanko žmogų per visus me
tus. Nemalonu mums nuolatos 
klabint in jusu geras szirdis, 
mylimi, skaitytojai bet iszda- 
vyste daug kasztuoja todėl esa
me priversti nuolatos jums pri
minėt apie atsilyginimą.

Beveik kožna Nedeldieni 
mirtis paima savo aukas dau- 
geliose nelaimėse automobiliu 
o jeigu ant vietos žmogų neuž
musza tai'sužeidžia ji taip, kad 
ant viso amžiaus yra netinka
mu.

Pasiutiszki varytojai auto
mobiliu, ar tai butu blaivas ar 
girtas, netemina ant žmogaus 
gyvasties. Paimkime ant pa- 
vyzdies sekanti atsitikima:

Miestelyje Menasha, Wis., 
tūlas žmogus nusipirko sena 
automobiliu ir vos laikanti, už 
penkis dolerius, in kuri inkim-' 
szo devynis žmonis ir in kėlės

CIGONKA
mamos
spasa-
Ponas

uos

—■ Ne mama! Ant 
velijimu ir noro jokiu 
bu tiktie- no gailu. 
S'pilav.Jkas yra isz tikro 
priek iam turtingu vy:
mylėt ji,... niekaip, ne ant 
to niekados ne tiksiu ir negalų!

— Žinoma, nes mislys ta
vo tiktai ant to daktaro Micha- 
Iskio. Nes žinok duktė mano, 
jog isz to ne bus. ne bus! Pa
myk sau gerai tai, mano Jad-

minut-as po iszvažiavimui pati
ko ji nelaime kurioje trys isz 
ju likos užmuszti o szeszi sun
kei sužeisti.

Kaip ilgai Amerikoniszkos 
tiesos pavėlins ant taip anar- 
kistiszku padėjimu?

Nei vienam Europiniam skly
pe automohilei neužmusza tiek 
žmonių kiek czionais, Suv. 
Valstijose, kur žmones neatsa
kanti, pusgalvei, girtuoklei, 
kurezei ir vos matanti, žudo 
tiek žmonių.

Kožna szventadieni, kožna 
apvaikszcziojama szvente ir 
vasaros laike būna nelaiminga 
ir didele kruvina rugepjute de 
automobiliu. Kožna Panedel 
skaitome laikraszcziuose apie 
baisias automobilines nelai
mes su didėliais antgalviais 
kurie skelbia: Tiek ir tiek už- 
muszta žmonių, ir daug sužeis
ta per automobilius.

Didesne dalis tuju nelaimiu 
atsitinka per apsižioplinusius 
automobilistus kurie lekia ant 
nusukime sprando, paprastai 
nežinodami ne kur jie važiuo
ja. Pasiutiszkas varymas auto
mobiliu apima smegenis vary
toju tuju maszinu o kada pri- 
buna ant vietos, patys nežino 
ka su savim daryt todėl pra
leidžia brangu laika ant kvai
lu pasilinksminimu;

Jeigu tiesos greitai nesuval
dys tuju pasiutėliu tai trum
pam laike bus labai pavojinga 
pasirodyt ant ulycziu. Rustus 
nubaudimas tokiu bambilistu 
ir nubaudimas pinigiszkai ar
ba kalėjimu, gal butu gera gy
duole ant tokiu žmonių.

Atsitaiko kad kokis nedavi- 
rias versziukas, turintis kelis 
dolerius, nusiperka automobi
liu už deszimts ar dvideszimts ■ 
doleriu, antra-ranki, ir pyszki- 
na po plentus be jokios iszmin- 
ties, ot, bile važiuoja ir yra 
pavojingu del saugesniu vary- • 
toju automobiliu.

Tokis bimbas neturi ne ap
draudimo ant maszinos o kada 
nelaime atsitinka, neturi kuom 
užmokėt už blede ir eina in ■ 
kalėjimą ant keliu menesiu. 
Tiesos privalo visus priversti . 
ant apsidraudimo. '

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

Tari

— Gerai! Tokem karte, 
suvis už vyro ne eisiu!

Tokis atsakimas da labiaus 
n e u ž ga n ad i no m o 1 i n a.

— Kaip sau nori!
su dideliu kartumu szirdije mo
tina, — Asz ir teip vienatine 
esmi u, pas i 1 ik pr i e m an es 1 ig 
smert ir bulk sena pana. Ge
riau 'butu, kad paklausytum 
geros rodos persitikrinusios 
motinos tavo, kuri, tau blogo 
nevelija, o kuri, jau szio svieto 
givenima geriau numano už 
tave jauna nepertikrinta mer
gina.

Ne mielas tas pasikalbėji
mas g
priimtu, jaigu ne tarnaite butu 
ji pert raukus, i neidama su ži- 
ne, jog po durimis stovi cigon
ka ir jpa-aszo, ar galėtu stot 
priesz pones ir iszguldyt isz 
kažiriu apie ateinanezes laimes 
kuriefe nuo žmonių yra paslėp
tos?

— Cigonka? — Paklaufce 
akivai motina, kuri da lig 
sziam laikui ne mate areziau 
perstatytojos slaptingos tosios 
žmonijos, kurie žino slaptas 
givenimo ateinanezio. Toje va
landoje, inejo in kambari, sena 
juod-įdauke motere, basa, su- 
pilysizusiose drabužiuose ir pa- 
sildoniojus žemai, pradėjo isz- 
detinet savo kažires ir žadint 
norą prie gilumo 'slaptingos 
ateites abieju poniu.

—• Prie ko tas mum — tarė 
Jadviga?

— Prie ko? — atsake nusi- 
divinus motina, — idant tau 
ateiti, tavo atadėngtu. Pasiži
nosi kas tave lauke ir gal tiksi 
ant noru mano, o pamesi savo 
užsisipi rimą.

—• Jadviga nusiszipsojo.
— Bet mama, jaigu ir ka 

man pasakis, butu tikra teisy
be, tai. ar-gi mus gali/be yra tas 
kad atmainyt nuo Dievo pa
skirtas mums- laimes?

— Nieko ne kėnke! Noriu 
žinot ka.s tave lauke, ypatingai 
dažinosiu kaip prieszinesi ma
no planams. Laime ar nelaine? 
Noriu alpie tai žinot!

Cigonka iszdejo kažiras, ‘tuo1 
i.aik.savo jau senas sutrintas ir 
nelaukdama pavelinimo Jadvi- 
jos, prajd-ejo: paėmė ranka jo
sios isztyrinejus raudukus su
pintus ant delno apžiurėjus jos 
pradėjo apreiszkinet savo pra- 
naszavimus.

— Panuke labai myli viena 
vyra, kuris' panuke teipo-gi la
bai numylėjo. Yra tai jaunikai
tis auigsžto ūgio tamsiu plauku 
juodu akiu, o savo iszminte 
prailgineja žmogiui gyvasti. 
Meile toji ne nueis užniek, ba 
ne po ilgam ūžtos sufeiskyrimas 
abieju mylencziu jusu, tuo laik 
da yra ne kuri ypata neverta 
panaites, kuri stengėsi persz- 
kadyt tame panaitei, nes pa
naite pergalėsi ta nedora mo
tere, o kuri stosis po tam prie- 
telka panaites, viskas kaip ro
do kalžiTa paims laiminga gala 
Panuke po inžengimui in sto
ną moterystes su jaunikaieziu

kuri, kaip rodo kažiera, paliu
ke labai myli, ba vis apie ji 
mislini, kaipo ir tas jaunikai
tis apie panuke, busi labai, lai
minga su jom, nors ir stengėsi 
teipos-gi vienas vyras turtin
gas apie ranka panokes, nes jo 
.stenginimai. nueis už niek. Vy
ras ateinantis panokes, kuris 
yra nuo Dievo paskirtas, gal 
del panukes ne po ilgam po in- 
žeiigimui in. stoną moterystes, 
aplaikis didelus piniigus paliki
me po smert kokio tai žmogaus

— O teip, teip! — paszauke 
Jadviga, o suspausdama szir- 
dingai motina dekavojo apipil
dama joisios rankas ii- veidus 
karsztais pabuezevimais užlpa- 
velijima tekie't už Michalskio.

In dvi. sanvaites, apvaikszti- 
neta sugertuves Michalskio su 
pana Jadviga. Tikra laime 
malavojosi. ant veidu jaunos 
poros kurie neipatemijenczei 
per visus linksmus sveczius už
imtus gėrynių linksmom kal
bom, iszejo isz kambario, nmsi- 
duodami. in puilkėi intaisyta 
so'de altana, įdant ten sau pasi
kalbėt apie savo meile, pasi
džiaugt vienas kituom tykei, 
nor kelies valandėlės praleist.

Jadviga pertrauke antrytas 
prisiegas amžinos meiles .sude
di,netas .per daktara kaip pras
tinai didelei, insimylejusi, biski 
paraudonavus Jadviga tarė:

— Ne teisingai pasielgėm 
su musu motina, mylimas Ka

rojo, tada panuke gyvens, ir 
givenimas pan ū kei ne nubos su 
tokiu vyru, ir laime panokei 
žiuri in akis visame!

Mama Jadvigois net sudrėbė
jo isz nusistebėjimo, girdėda
ma toki paniekinimą josios 
planu teip labai numylėtus, per 
taji slaptinga pranaszavima. 
Nes netrukus apsi.spaka.jino 
biski, tikėdama druezei tam, 
apdovanojo gausei cigonka i it ".Tolau mano, apkvailinę jaje ta-
iszileido ja.

Po iszejimui cigonkos tos 
slaptingos moteres’kambaryje, 
per koki, laika vieszpatavo di
dele tyluma, ba kožna isz mote- 
riu dabar buvo užimta savolo-

Ant galo po 
gerai valandai, atsiliepe moti
na in dukterį:

jai da nemeilesni gala, cllcL™s mislimis.

— Girdėjau jog pora lieka
si visados iszrinkta ir suriszta 
Danguje. Gal ir tai isztikro 
buvo ženklu dangaus, jog toji 
cigonka (pribuvo pas mus idant 
užtvirtint taji i-szrinkima Die
vo, ba jos pranaszavimas yra 
nepaprastinu, iir tai ne yra 
burtas ir apgavyste, tame ne 
yra abejones.

Ne esmių teip lengvai in bile 
ka intiket, nes niekaip negalų 
sau suprast, kaip toji motere, 
nežinodama suvis musu veika
lu, ba suvis nepažinsta mus, 
teilpgi prigutenezei, ne tai ka a- 
teiteje, nes dabartini visa tavo 
parėjima be paeigu nepapras
tintu! Motere toji, apteikta do
vana pranaszavimas ateites 
kaipo ir pasukimas visko to 
kas Buvo ir kas yra, yra tiik- 
riause teisybei Tai ir asz ne 
noriu būtie toliaus perszkaida 
tau ateiteje laimingoje, kada 
■tas man nieko nevet. ir ne ma- 
czytuį ba dangus kitaip pa- 

I skire. Apart tai, lauke tave 
mylima mano kūdiki ateinan- 
czem givenime stone moterys
tes su daktaru Michalskiu,. — 
Jis-gi yra augszto ūgio tamsiu 
panku ir juodu akiu, ka žmogmi 
gyvastį prailginęje, — laimin
ga ateite. Apsiiporavimas o 
daktarui gausis laibai didelis 
palikimas. Dabar-gi’ sau atsi
miniau, jog jis man vienkart 
apie labai turtinga koki savo 
dede pasakoje, kuris Amerike 
milijonas surinko, o vaiku ir 
artimesniu giminiu ne turi, 
kaip ir ipaczios. Del to ir tame 
dalyke, tinka su nutarimu tos 
stebuklingos moteres, viskas 
ka tik pasakė yra tikriause tei
sybe. Nera-gi ir jokiu priežais- 
cziu, del ko-gi negalėtum eit 
už daktaro Michalskio? My
lėkitės, o jis yra ant reszo vy
ras, labai puikus ir teip ženk- 
iime.

—• Nes, brangiausi motinė
lei, a.sz suvis-gi asz ji teip labai 
myliu, jog įsu visoke vilczia ate- 
itij'e mano jam pavedu!

Tikiu, tikiu! Mano Jadvige! 
Parengsiu viską kgs bus mano 
galibeje, idant sugertuves ka 
nuogreieziausei atsibūtu. O ka 
jam prie musu daktaro užtvir
tinu jog apie pavelijimą atida
vimo jam tavo rankos, ne tru
kus dasižinos.

je cigonlka!
— Nes-gi brangi mano, 

buk geros mįsles, apsispakai- 
jink, nesunkyk nereikalingai, 
mylimiause mano, savo czistos 
sauižines! Nes ne atsimainis 
niekas nor tai apie ateiti ne pa
sako tikra cigonka, o tiktai ma
no tarnas. Matai pati bran
giausi mano, jog dalis to nutar
to jau iszsipilde, o daugiau isz 
paskyrimo Dievo teipo-gi isz- 
sijpildins. Be to ne butai, my
lima mano, niekados nedasto- 
tum musu merio. Tais vaikinas 
puik ei atgrajino savo rdla bur
tininkes cigonkos, už tai prigu
li. jam gausei atsimokct man 
ir .dekingyste ateinanezios sa
vo ponios!ISZ LIETUVOS
dinamitas sužeidė sa

vo ISZRADEJA.
Mariampole.— Mokolu kaimo 

ūkininko darbininkas Z. Žadei- 
ka, iszrado kažin kokia tai 
sprogstamaja medžiaga ir ap
siėmė suskaidyt ūkininko ak
menis. Bet užtaisant akmeni 
jo dinamitas sprogo ir sužeidė 
ranka, kuria vėliau reikėjo nu
pjauti iki alkūnes.

IN LATVIJA ISZVAŽIAVO 
2,318 LIETUVOS 

darbininku.
Jau kelinti metai, kaip Lat

vija Vasaros laiku lauku . dar
bams samdo ūkio darbininkus 
isz Užsienio. Pernai jie buVo 
pradėti samdyti ir Lietuvoje, 
isz kur in Latvija buvo iszva- 
žiave apie 6,000 lauku darbin
inku. Tateziau szirnet, nors 
Latvija taip pat norėjo išzsi- 
vežti tiek isz Lietuvos darbin
inku, ju iszvažiavo tik 2,31'8. 
Daugiausia važiuoja vyrai. Isz 
viso szirnet iszvažiavo 1,598 
vyrai ir tik 720 moterų. Ar ne 
keista, ka(d Lietuvoje nėra vi
siems darbo, o Latvijai trūksta 
darbininku!

BULIUS SUBADĖ ŽMOGŲ.
Stakliszkes, Alytaus apsfcr., 

Jono Žilionio bulius mirtinai 
užba/de Simana Szeszku isz 
Treczioniu kaimo, Stakliszkiu 
yals. Minėtasis asmuo ta diena 
buvo atvedęs buliu pas Žilio- 
niu karve, bet paties savininko 
nebuvo namie. Nenorėdamas 
laukti, kol sugrisz. savininkas, 
ėmėsi buliu pats prileisti. Bei 
nemokėdamas su buliu tinka
mai apsieiti, ji labai inirtino, 
ir tas ji tol bade, kol užbadė 
mirtinai. Bulius dar nulaužė 
karvei koja.

KAUNO UBAGAI VALGO 
UNGURIUS IR GERIA 

VYNĄ.
Kaunas. — Palicija sulaiko 

inkyru elgeta, kuris rinko isz- 
maldas neva pardavinėdamas 
gėlės. Sulaikytojo pintinėlėje 
rasta džiovintu unguriu ir vy
no 'butelis, ka jis buvo nusipir
kęs tos dienos pietums. Anot 
jo žodžiu, Kauno elgetos kaip 
ir jis, kai žmones duoda jiems 
duonos, tai jie ima ja neno
rams ar, paėmė, palieka kori
doriuje. Už surinktus pinigus 
jis nusiperka gana brangiu 
skanumynu ir vaiszinasi po- 
niszkai.

SUMESZKERIOJO VAIKA.
Mariampole.,— Mokolu kai

mo ’gyventojais Szlekys, mesz- 
keriodamas Szeszupeje, pajuto 
už kabiuko kažin ka sunkaus 
užkliuvus. Manydamas suga
vės didele žuvi, atsargiai ja 
trauke in krauta. Bet koks jo 
buvo nustebimas, kada isztrau- 
kes pamate, jog jo laimikis bu
vo in skudurus invyniotas nau
jagimis.

SZVOGERIS SZVOGERI 
NUSZOVE.

Kam|pi.szkiu miestelije, Kau
no apiskr., du s-zvogeriai isz 
Virszužiglio kaimo prisigėrė 
susivaidijo ir J. Szalczius nu- 
szove P. Baicziuna. Vienam 
kapai, kitam kalėjimas.

NELAIMINGOS ISZLEIS- 
TUVES.

Mariampole. — Degucziu 
ūkininko Lanausko sunui rei
kėjo szi pavasari iszeiti atlikti 
karine prievole. Iszleisdami 
sunu, tėvai iszkele jam gra
žias iszleistuves, in kurias su
kvietę gimines ir artimus pa
žystamus. Bet in iszleistuves 
atsibeldė ir keliolika chuliga
nu isz miesto, kuriuos teko isz 
trobos iszpraszyti. Kerszydami 
už tai, chuliganai mirtinai su
žeidė tęva ir taip primusze su
nu kad tasai greieziausia inva
lidu iszeis isz karo ligonines.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

❖
Labai paranki knyga del 

tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu ■ 
skaitant szia knyga.

❖
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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



"SAULE” Matianoy City, Pa,

Kvaila Kunigaiksztiene
Tula diena Luckas buvo nu

lindęs ir susikrimtęs kadangi 
aplaike nuo direktoriaus pra- 
neszima idant po pasibaigimui 
mokslo lekcijų priimtu pas ji 
o žinojo jog nuo direktoriaus 
nieko gero jis tikėtis negali. 
Noroms nenorams nuėjo idant 
iszpildyt savo yirszininko rei
kalavimu. Direktorius pasvei
kino jauna mokytoja labai 
szaltai ir pasirodė taip bege- 
diszku kad nei nepaprasze ses
ti, tik tuojaus niurkliu balsu 
prabilo:

—- Paskutiniu kartu perser- 
gineju tamsta idant pamestum 
savo momkavima- Visai man 
nepatinka tamistos 'tas popi- 
niszkas apsiejimas su musu au- 
gytiniais. Czia turi but asztri 
disciplina. Neauklejame czia 
nei kunigaikszcziu nei bajoru, 
vien pamestus merg-vaikius o 
tiems tiek daug szvelnumo isz 
tamistos puses suteikiamo isz- 
tvirkys man juos visus. To ne
noriu. Kaip tamista czia pra
dėjai gaspadoriaut, visi seni 
paprocziai turėjo eit sząlin. 
Nenaudojimas bausmes, ka da
rai tamist.a, yra blogiausiu da
lyku. Pasekmes tokio auklėji
mo yra blogos. Atvirai pasa
kius, jeigu pats bucziau tarė
jas galėjimą, tuojaus sekan- 
czia diena bucziau tamista at
statęs nuo tarnystes bet nelai
me, miesto valdyba paskyrė 
tau czia vieta. Galiu vienok 
praneszti institucijos valdybai 
jog tamsta czia neesi reikalin
gu.

— Ir tikiu jog ponas direk
toriau, savo praneszime pasa
kysi tik teisybe — pertrauke 
Luckas degdamas rūstybe ant 
to besanžiningo žmogaus-

— Teisybe, neteisybe, kas 
man do to, — gana kad turė
sim persiskirt.

— Ponas direktoriau, esmių 
tvirtai persitikrinęs jog savo 
privalumu pareigas pildau tei
singai. Jeigu pritaikau szvel- 
numa prie tu nelaimingu vaiku 
tai ta darau delei to, kad mes, 
mokytojai iszdalies ypacz 
sziem nelaiminguoliam turime 
užvaduot motina ir tęva o gim
dytojai netik baudžia savo 
vaikus bet juos, myli ir glamo
nėja. Nuožmybe kuria tamista 
mėgsti ir reikalauji idant su 
knutu o ne žodžiu mokycziau 
—- gali ponas paskirt ja kazo
kam.

Direktorius kaip yla induis
tas paszoko, pajuodęs .nuo rūs
tybes bet lyg susivaldė ir tik 
paszydamas savo deresziuota 
barzda pradėjo prikimusiu bal
su:

— Drysti priesz mane, direk
torių, iszženginet su tokia drą
są! No, no, busi szvelnesniu, 
kada tamistai pasakysiu jog 
nors man tas ir nelabąi lengvu 
buvo daigtu bet isztyriau ta
mistos praeiti.

Luckas nubalęs atsitraukė 
atgal bet direktorius taip pat 
ženge žingsni pirmyn ir prisi- 
kiszdamas kaip szetonas iszsi- 
sziepes juodus dantis ir žiūrė
damas szandijancziai pro stik
lus ant nosies su piktu szaipu 
tarė:

— Buvau žingeidžių kur pir
ma gyvenęs ponas Stasys Luc
kas, ka veikes pirma negu ga
vo vieta mokytojaus Peters
burg© prieglaudoje pamestinu
kam ir patyriau kad tas di
džiai moraliszkas žmogus gy
venęs Poznaniuje kaipo gim
nazijos mokytojas ir socialistu 
kasos užveizetojas bet kaipo

vagis turėjo iszsižadet tu savo 
urėdu.

Luckas abiem rankom stvė
rėsi už galvos; norėjo kalbėt 
bet atviros jo lupos negalėjo 
isztart žodžio, net po valandai 
kada kraujas jo gyslose vela 
lyg apsimalszino, tarė:

— Paklausyk, ponas direk
toriau, iszklausyk’ mano teisi- 
nimosi o po tam sprensk ir už
dek ant mano kaktos deme va
gies.

— Nereikalauji ne teisinti 
nors esi gudrus ir mokėtum 
iszsisukinet nenumuszi tu da- 
rodymu kuriuos aplaikiau sa
vo argumentais. Ten buvai va
dovu social-Demokratu parti
jos kuri nedaug kuom skiriasi 
nuo musu nihilistiszkos. Nihi
listai gal tavęs da nepricme 
nes musu nihilistai gudresni 
negu Prusiszki socialistai-

— Ponas direktoriau! Gali 
mane pravardžiuot ir niekinti 
bet ne szimts tukstaneziu tu 
žmonių, kurie nieko kito nc- 
trokszta kaip vien tik tiesos ir 
pagerinimo savo sanlygu idant 
pikti didžiūnai beteisiai ne
skriaustu ir neisznaudotu.

Jauno mokytojaus veidas 
paraudonavo kada mete in vei
dą direktoriui sziuos žodžius 
ir mate kad piktas direktorius 
buvo užgautu.

— Ne mano reikalas ginezy- 
lis už kokias ten. svajones — 
atsake direktorius. — Neisz- 
mintingais buvo tik kad pave
dė tamstai ,savo kasa.

Užstojo tylėjimo pauza laike 
kurios galima buvo girdėt tik 
sunku Luckio dūsavimą.

— Ka-gi per tuos žeminimus 
nori^. -ponas, direktoriau,- isz.- 
reikszti? — užklausė paga
linus.

— Ka? Juk tamistai geriau 
yra žinoma gyvenimo istorija 
negu man. Ar neapvogiai so
cialistu partijos?

— Dieve mano! Tu vienas 
matai žmogaus sanžine. Tu 
vienas gali teisingai sprensti— 
suvaitojo nelaimingasis, nega
lėdamas užginęzyt savo prie- 
szininko argumentams. Asza- 
ros pasirito jam per veidus ir 
matant ta paveiksią moralisz- 
kos žmogaus kanezios kas-gi 
nesusijudintu! Bet nuožmus di
rektorius net nereikalavo isz- 
reisžkimo tikrybes- Jam paka
ko žinios kad persekiojamas 
papilde pikta darba o del ko
kios priežasties, to jam neteik 
žinot nes ir be to gal niekint ir 
pragaiszint arba atimt kąsni 
duonos nuo nepatinkanezio 
jam žmogaus.

— Nežinai kokio budo, delei 
kokios priežasties tas nyko; be 
■žinojimo priežasties pikto dar
bo negalima apskunstojo 
smerkti. Paėmiau pinigus bet 
ne del pasisavinimo. Norėjau 
gelbet savo geriausi drauga 
kuris davė man savo garbes 
žodi jog sugražins pinigus in 
dvi dienas bet suviliojo mane 
ir tokiu Ibudu uždėjo ant manės 
deme piktadario bet ta deme 
tai jo o ne mano piktu darbu 
padaryta.

— Loszi komedija, — per
trauke direktorius. — Galiaus 
man ne do to kad su pagialba 
draugu apiplesziai kasa, nerei- 
kejo pasitikėt ant keno žodžio.

— Kokiam tikslui nori, po
nas direktoriau, sunaudot ži
nia apie mano praeiti? — už
klausė nelaimingas Luckas ma
tydamas kad tas piktas žmo
gus naudojasi žinia ir niekas 
jam daugiau nerupi.

— Pamirszk tamsta kas bu-

'kės ir gal net perdaug rinitas,i|

Ii' nubėgo link duriu pro ku-1 
rias irieitinejo kunigaiksztisz- 
ka pora. ,

Konstantinas buvo nublan-

ižint ant saves koki susikrimti
mą. Pribuvo didis kunigaiksz- 
iis Konst šautinas su savo mo
tore, kuria priesz šanvaile ve-

Kapitonas Arthuras B. Cook 
likos paskirtas per prezidentą 
apimti pirmininkysta ant ve
dimo visu eroplanu ir orlaiviu 
Amerikoliiszkoje (kariuomenė
je. Kaip tik apims savo dinsta, 
bus paskirtas admirolu.

— Nenoriu pragaiszyt ta
vęs, — tarė direktorius vaiksz- 
cziodamas po kambari užganė
dintas, lyg triumfatorius. — 
Nenoriu tas piktadarystes ap
skelbti idant užkirst tau viso
kį kelia in ateiti bet padarysiu 
tai tik tokiame karte jeigu po 
(riju dienu apleisi prieglauda.

Luckas sudrebėjo-
— Juk ponas direktoriau, ga

na gerai žinai apie mano kon
traktą, terminas da po trijų 
metu iszsibaigs, ar turiu tiesa 
laužyt?

— Gerai, tai lauk, net per- 
pleszta kontrakta.mesiu tau po 
kojų. Bet tada miestas žinos 
apie tave, apie ...

— Gana! — suszuko Luckas. 
Matau jog nėra pas tave pasi
gailėjimo ir žmoniszkumo jaus
mu. Esi pasirengęs kerszint 
Jwt nesuprantu kuomi nusikal
tau. Iszsirenku, suprantama, 
liuosnoringa pasitraukima; už 
trijų dienu neturėsi reikalo 
drėbėt ir atbot manes nes da- 
leisk ir man pasakyt, jog tikra 
priežastim tavo sprendimo tai 
baime idant neiszstumcziau ta
vos isz užimamos vietos,

Ir nelaukdamas atsakymo 
direktorius iszejo.

Sugryžes in savo kambarėli 
puolė ant kėdės ir inspaude 
galva in tarpa delnu.

Ilgai taip sėdėjo nepasijudy- 
damas. Jo duszioje atsibuvine- 
jo baisi kova.

— Ar galiu taip ilgiau gy
vent? — suszuko paszokdamas 
nuo kėdės o kakta jo skaus
mingai susiraukė, tartum degi
nama to pletmo kuri ant jos 
jaute, kad pradėjo bružyt su 
delnu, tarsi nori nutrini ta de
me, kuria ant to uždėjo myli
miausias, geriausias jo drau
gas- —- Hugai, liūgai, gal lė
baudamas suvisai neatmeni 
jog esi moraliszku žmogžudžiu, 
neatmeni kiek skriaudos man 
esi padaręs. Ar nebūtu geriau 
kad butum perveres mano szir- 
di sztilietu ar kulka, negu kad 
dabar vagim turiu būti? Ar ne
geriau butu karta jau padaryt 
gala idant nebūt sviete su ta 
bjauria deme. Bet ne, ne, nega
liu to padaryt, — aimanavo 
paslėpęs veidą in tarpa delnu 
ir verkdamas kaip kūdikis, —j 
O motin, tu nepergyventum to 
kad iszgirstum apie savžudys- 
te savo kūdikio. Kas tave mai
tintu, ka veiktum tu nelaimin
ga. — Ir vėl pradėjo manstyt 
apie savo praeiti nerasdamas' 
nieko kuomi galima butu pa
taisyt tai, kas vyko.

Kada taip besikankino kovo
damas su savo jausmais, urnai 
'iszgirdo skambejima varpelio.1 
Smarkiai pasitaisęs isžbego ir.

ypacz “medaus dienose” savo 
moterystes gyvenimo. Bet Pe
tersburg© dvare gana gerai 
buvo žinoma kaip laimingu 
jautėsi didis kunigaiksztis pri
verstas prie apsivedimo su 
G ra ik i j os kuni gaikszcz i ut e
Heile, kuomet jo numylėtinė 
Marija, Sibiro katorgose bai
gia savo gyvenimą.

Tikrybėje, nežinojo jis kas 
vyko su jo numylėtinė; žinojo 
vien kad ji likos Sibiran isz- 
varyta.

Praszant jaunai moterei jis 
neatsisako nueiti su ja in vai
ku prieglauda bet nebuvo link
smas ir lyg su nenoru klausė 
jos praszymu.

Direktorius per puse susi
lenkė priesz cariszka broli ir 
po tam pradėjo vadžiot aplan- 
kinejanezius po visus prieglau
dos ’kambarius.

Kunigaiksztiene Heile parei
kalavo parodymo jai vaiku, 
miegtuviu, aplankius virtuve, 
maža koplyczaite ir kitus kam
barius, klausinedama szio, to, 
ant ko direktorius su tikru nu
sižeminimu ir besigerinimu 
saldžiai atsakinėdavo., Hellei 
vienok nepatiko direktorius; 
žinojo ji kad tokiais tonais 
kalba tik pikti žmones besi- 
dangstantieji saldžiu žodžiu 
skraistėmis po kuriuom slepia
si, paprastai veidmainyste. Ei
dama in miegtuve pasakė už- 
pakalije direktoriui einanezi- 
am Luckiui, idant jis paaisz- 
kinetu jai klausimus; nors 
drauge ėjo 'keli kiti mokytojai, 
bet iszrinko ji.

—TOLIAUS BUS—
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Ir vela asz ežia, 
Kad jums ka tokio paporyczia, 

Ana diena namo pribuvau, 
Ir tuoj dainuoti jums ėmiau, 
Kur ten užkliuvau apie 

Nantika, 
In viena maža vieta, 

Tenais niekas nedejuoja, 
Linksmai visi gyvena, 

Niekados nestena.
Keliolika szeimynu ten huną, 

Bet su tokiais tai jau gana, 
Nepaiso ne sunkiu laiku, 

Subėga moterėles isz visu 
kampu, 

Visi kaip szunes loja, 
Girti ir niekad neiszsipagi- 

rioja.
Kožna diena alinei atvažiuoja, 

Anglikai tik galvomis lin
guoja,

Tenais ir dvi svetimos randasi, 
Kurios bambileis naktimi in 

Vilksbcrius trankosi, 
In bažnyczia nevaiksztineja, 

Ir da kitus iszjuokineja- 
Sako: kam turime pinigus ant 

tokiu nieku duoti, 
Veluk guzutes už tai nusi

pirkti, 
Vai, yra pasiutiszku ant svie

to gyvuliu, 
Tarp nekuriu musu Lietuviu.

* * *
Kėlės funes Mahanojuj 

girdėjau,
•O ir net pati juos regėjau, 
Bet sziadien su tuom da 

.susilaikysiu, 
Kita karta apie ta ja “mandra- 

lia” padainuosiu.
Vai, kad duosiu tai duosiu, 
Visam svietui apie ja pa

dainuosiu,
Gal tuom kart truputi susi

valdys, 
Ir apie Dieva atsimys.

* * *
Paprastai, kol da jauna 

mergina, 
Tai neturi proto gana, 

Tankiai svaiguli kožna turi, 
Ant nieko nežiūri.

Ne kiaule “gud morning” 
neduoda,

Norint s baisi kaip nigerka 
juoda.

Taigi, vienam miestelyje, gana 
dideliam,

Kur Lietuvei nuolatos buna 
sumiszime, 

Tenais rots merginos, 
Kaip pelėdos paskutinios, 
Pasipūtusios kaip apuokai, 

Net szirdrte kaip ant ju pažiū
ri tai ima net juokai, t 

Bambileis su sportais nuolat 
valkiojesi,

Prie vįsu kabinasi, 
Bažnyczios del tokiu nekalbėk,! 
Geriau kad apie tai užtylet, 
Tik savo terlas nuolatos 

kvarbuoja, 
Paskui bambiliuo.se van- 

dravoja.
Žinoma, kada jau mergica isz- 

■eina isz metu, 
Mato kad jau pasiutimo bus 

gana, 
Gera motere tasai turės, 

Katras su tokia kutvala 
apsives, 

Lukaut vyrueziai nuo tokiu,
Nukrosytu ledoku.

!atnagradintaI GARBE MARIJOS
Viename mieste, SubafAje, 

apie dvylikta adyna nakezia, 
Įjaszanke kunigą su Szven- 
cziausiu Sakramentu pas ligo
ni. įSena motere, kuri, pribuvo 
paszaukt kunigą, pasakė var
dą ulyczios, numeri šlubos ku
rioje buvo ligonis ir ėjo pirma 
kunigą rodydama kelia. Kuni
gas ėjo paskui ja. Staiga ji 

i dingo jam isz akiu bet tame 
laike pamate kad stovi pas ta 
šluba kur yra ligonis bet nie
kas neatidarė duris.

Po ilgam skambinimui atsi
darė langas ant gyvenimo ir 
pasirodė galva žilo^senuko.
■ — Kas ten \skambina taip 
vėlai? — užklausė sgnis.

— Ateinu pas ligoni pas ku
ri mane szauke kad jam duoti 
paskutini patepimą — atsake 
kunigas-

— 'Czionais, szitam name, 
kiek žinau, nėra ligoniu, — at
sake senis, — bet kad pradeda 
lyti tai praszau užeikite pas 
mane ir palaukit pako! nustos 
lietus. Busite man kunigėli 
mylimu svecziu nes asz sergu 
ir negaliu miegoti.

Kunigas inejo trepais in stri
bą ir pamate siūboje ant sienos 
kabanti dideli abroza Motinos 
Szvencziausids, priesz kuri do
ge žvake.

— Dokui Dievui ! — paszau- 
ke kunigas, —- esmių stuboje 
tikineziu Kataliku.-

— Ka 'tai, tai ne, — atsake 
senis sausai. — Esmių Liute
ronas ir ta viską už niek lai
kau. Tik del nebaszninkes sa
vo motinos, kuri buvo labai ti
kinti ir su didele garbe apžiū
rinėjo ta abroza, tai ir asz da
bar kas Su'bata uždegu žvaku
te ir szlovinu ta abroza, taip 
kaip mano motina nebasznin- 
ke darė.

Laike tos kalbos inejome in 
kita kambari. Czionais, raszti- 
nyczioje, kabojo paveikslas 
moteres senoviszkuose rūbuo
se. Kada senis nužvelgė kad 
kunigas labai akyvai prisižiu- 
rinejo in paveiksią, tarė susi
graudinęs:

— Tai mano mieliausia mo
tina, klupojan'ti priesz abroza 
Motinos Dievo. Priesz smerti 
ji man kalbėjo: “Mano nelai
mingas sunau, jeigu mielaszir- 
dingiausias Dievas paszauks 
mane prie savo garbes per už
darymą Paneles Szvencziau- 
sios, taip ilgai praszysiu Jos 

Tukstantis Naktų ir Viena
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Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Sūnaus pakol tu sugryžszi ant 
kelio tikėjimo!” Labai motina 
norėjo kad bucziau isztikimas 
ir maldingas bet ka.s isz to, — 
fare nusiszypsojas, — kad ne
galiu persitikrinti apie reikalą 
spaviednes.

Senis taip insisznekejo ir 
apipasakojo kunigui visa savo 
praeiti ir su .tokiu teisingumu 
kad net savo piktybių ir nusi
dėjimu neužslepe.

— Esi ponas prieszingu spa- 
viednei, — tarė kunigas, — bet. 
kode! tai]) aiszkiai apsakei sa
vo gyvastį kad dabar matau 
tavo duszia perdem. Ir kad 
gailetumeis už savo kaltybes ir 
pripažintum tikra tikėjimą sa
vo szirdije, galeeziau tau duoti 
iszriszima.

— Ar tikrai, — tarė, — ga
leeziau gauti iszriszima? Jau 
daugiau kaip trisdeszimts me
tu neturiu ramumo szirdyje ir 
nebuvau spaviednes ne prie 
Szvencziausio Sakramento. 
Ant atminties savo motinos 
jaueziu kad sziadien galiu su 
gailesezia iszsispaviedoti. Ar 
tikrai busiu vertas iszriszimo? 
Jeigu taip tai praszau tavęs, 
iszklausyk mano spaviednes ir 
duok Szv. Sakramenta.

— Ant rytojaus gavo kuni
gas žinia kad senis numirė 
staigai gavės paralyžių. Ste
buklingi kelei Apveizdos Die
vo! Kunigas pažino tame pa
veiksle, kuris kabojo, ta pa- 
czia motere kuri ji vede pas li
goni o nežine isz kur ji atsira
do ir in kur prapuolė: — Tai 
buvo motina to senuko. Garbe 
Marijos iszmelde senam griesz- 
ninkui atsivertima ant tikėji
mo paskutine valanda priesz 
jo smerti.

— Teisingai ir ne be naudos 
szaukiame: Užtarytoja griesz- 
nuju, melskis už mus!

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
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MAHANOY CITY, PA.

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gerbeaula Tunlatal:-*
Sulaukiau nuo jutu iluncrianiM 

mano vardu knyga "Tukatantta 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
azirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas azvental ir sma
giai praeina. Ass visiems Unkicslau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupescslal ners 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. KOKAI,
Dv. Palazduonys, 
Csekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

bambiliuo.se


ŽINIOS VIETINES
I -----------------------

— Szia savaite pripuola 
czvertis metu; su pasninku Se- 
redoj, Petnyczioj ir Sukatoj.

— Menesis Birželis — Ju
nius. Tasai menesis yra pa- 
szvenstas ant garbes Saldžiau
sios Szirdies Jėzaus.

— Nedėlios vakara atsitiko 
automobiliu nelaime kurioje 
likos sužeista kelios ypatos. 
Beveik visoje aplinkinėje, lai
ke szvencžiu buvo daugelis ne
laimiu apie kurias da neiszty- 
rineta.

— Netikėta nelaime pati
ko musu gerai žinoma barberi, 
poną Juozą Ancerevicziu, ku
ris likos skaudžiai sužeistas 
laike loszimo beisboles Locust 
Valley su draugais, Nedelioje. 
Bole pataikė jam in veidą kuri 
sumusze jo akulorius bet ant 
giliuko nesužeidė akiu, tik 
sziaip veidas sutinęs.

— Penki vaikai ir viena 
mergaite priėmė pirma Komu
nija Szv. Juozapo bažnyczioje, 
Nedelioje, laike 9 vai. Misziu. 
Vaikai lankosi in publikines 
mokslaines, __ - A

— Poni Terese Ancerevi- 
eziene, kuri gyvena su savo 
duktere Mrs. J. Dinsmore, 
Hazletone, sziomis dienomis 
lankosi pas savo sunu Juozą 
Ancerevicziu ant 409 W. Cen
tre uly., pas kuri svecziuosis 
per kėlės dienas.

— Simanas Boretas, kuris 
laiko Mansion House restaura
cija, randasi Ashlando ligon- 
buteje, pavojingai sužeistas 
automobiliaus nelaimėje ant 
Lakeside—Lakewood plento. 
Jo maszina susidūrė su mąszi- 
na Juozo Kurtzo, kuris taipgi 
likos, sužeistas. Abudu karai 
likos smarkei apdaužyti.

— Jaunavedžiai Edvardai 
Ku'bilei sugryžo isz savo svod- 
bines keliones praeita sanvaite 
ir apsigyveno ant 136 E. Ma
hanoy Avė.

— Apie penkta valanda, 
Panedelio ryta, likos surastas 
lavonas Edwardo Dilcher ga- 
radžiuje, ant East Mahanoy 
Avė., szale jo revolveris su ku- 
riuom atėmė 'sau gyvastį. Pa- 
szauktas koroneris F. Bocz- 
kauskas su palicija ir daktaru 
Fentonu, apžiureja savžudi, 
tyrinėjimai parode kad žmo
gus pats atėmė sau gyvasti. 
Kulka perėjo per smegenis isz 
deszines puses, iszeidama per 
kairia puse galvos. Koroneris 
Boczkauskas, radęs laiszka ki- 
szeniuje nusižudžiusio, inteike 
ji jo paežiai, kuriame jis ap- 
leiszke kad atima sau gyvasti 
isz priežasties nepasisekimo 
gyvenime ir dideles rupesties. 
Po tyrinėjimui praneszta gra- 
boriui kad gali pasiimti lavo
ną ant parengimo laidojimui. 
Velionis paliko paezia ir kelis 
suaugusius vaikus. Gyveno ant 
1228 E. Pine uly.

Gilberton, Pa. — Nelaimėje 
su automobileis ant Maizevil- 
les skerskelio, Mikolas Rasi- 
maviezius su karu trerike in ki
ta kara kuriame važiavo 
James Keating ir Vincas La- 
budis kurie likos skaudžiai su
žeisti. Kaltininkas likos aresz-

— Už tai kad jo pati Tere-' 
se, ’25 metu, nesirado namie ir 
trankėsi nežino kur, jos vyras, 
Charles Ryan, 29 metu, taip in- 
irszo ant jos ir suradęs ja tūlo
je urvoje, parsivedė namo ir su 
kirvuku pradėjo ja kapoti per- 
skeldamas jai pakauszi ir su
laužė abi kojas kad daugiau | 
negalėtu valkiotis. Buvo tai 
praeita Sereda. Porele gyvena 
ant 1168 W. Coal uly. Sziadien j 
moterele už savo blogus pasi-i 
elgimus guli Locust Mountain | 
ligonbuteje o vyras uždarytas 
kalėjime. Porele turi du mažus Į 
vaikus kuriuos motina apleis
davo kartais per visa sanvai- 
:e, girtuokliaudama ir gyven
dama isztvirkusi. Seredoje ne
radęs ja vela, pamėtė darba ir 
pradėjo jeszkoti dingusios ave- 
' es užtikdamas ja name, užpa* 
valyje, ant S. Ferguson uly., ir 
priverstinai parsivedė ja namo 
<ur pradėjo apdirbinet kirvu
ku. Ant galo susipratęs ka pa
dare, paszauke daktara kad 
apžiūrėtu jos žaidulius.

— Praeita Sukata likos in- 
szventyti in kunigus 49 klieri
kai, Filadelfijos seminarijoj, 
isz kuriu trys yra isz musu pa
vieto: Pirmutinis yra Juozas 
Szukeviczius, įsunus ponios ir 
pono Antano Szukevicziu, 233 
N. Highland uly., mieste, kuris 
' aike savo pirmas Miszias Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Jaunas ku
nigas gimė mieste. Antras Jur
gis Virzelis sūnūs Veronikos ir 
mirusio Jurgio Virzeliu, 435 
W. Centre uly., 'taipgi isz mies- 

o, kuris laike pirmas Miszias 
Szv. Kazimiero bažnyczioje. 
Kiti du yra Francis Gaughan, 
ir Hubert Cooke, abudu isz 
Girardvilles.

— Gracija Lapinskiute, 27 
metu, isz Kulpmonto, likos su
žeista automobiliaus nelaimėje 
ant Heights ir likos nuvežta in 
vietine ligonbute ant gydymo.

— Juozas Kromkovskis, 25 
metu ir Wilbur Myers, 27 me
tu, abudu isz Shafto, likos 
aresztavoti už apipleszima ga
zolino stoties kaipo ir Juozas 
Radzeviczius isz miesto. Visi 
prisipažino prie kaltes.

— Juozas Raulinaviczius, 
29 metu, gydosi vietinėje li
gonbuteje ant sužeistos galvos 
kuri likos sužeista laike darbo 
Maple Hill kasyklose.

— Praeita Sereda kunigas 
Degutis suriszo mazgu mote
rystes Jenina Kanauskiute su 
Albertu Menkevicziu, 212 N. 
Gilbert uly.

tavotas?

Girardville, Pa. — Antanas 
Tamoszaitis randasi Ashlando 
ligonbuteje kur gydosi nuo 
žaiduliu aplaikytn per auto
mobiliu.

rara...

SHENANDOAH. PA. ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.., f Lottje 
Raginskaite, 22 metu amžiaus, 
mire Mercy ligonbute. Mirties 
priežastis pagurkline užsmau
gė (goiter), taipgi prisidėjo ir 
szirdies liga. Velione su bro
liu 'gyveno pas teta J. Karana- 
viezius, 291 Phillip uly., Lyn
wood.

Pringle., t Morta Auriliene, 
50 metu amžiaus, 470 Grove 
uly., mirė. Paliko vyra, tris 
vaikus, isz kuriu Jurgis far-; 
nauja Suv. Vals., kariuomenėj i 
Honolulu; taipgi paliko ketu-i 
rias seseris, viena broli irke-l 
turis anūkus.

Swoyersville., j" Vincas Bar- 
tuszka, 74 metu amžiaus, 75 
Scott uly., mirė. Palaidotas 
Kingsto.no Szv. Marijos para., 
kapuose.

Exetfer. f Izid. Rimkus mirė. 
Paliko žmona ir keliata po-su- 
niu ir po-jdukru.

Loyaville., f Jonas Simonai
tis, 60 metu am., mirė nuo du
sulio.

Luzerne,, f Jonas Jakas, 323 
Vaughn uly., mirė'. Palaidotas 
SzV. Marijos para., kapuose 
Kingstone.

Kingston, Pa. f Jonas Burba 
50 metu am., 407 Main uly., mi
re. Paliko žmona Lucija, su
nu, Kaži, anuka, du pus-bro'liu, 
tęva, tris brolius ir dvi seseris.

Plymouth, Pa.— Kun. Jonas 
Savulis, pirmas Szv. Miszias 
laikys czionais Szv. Kazimiero 
bažnyczioj Birželio 28ta, Kun. 
Jonas Salvuli's yra sūnūs Laiur. 
Savulio, 26 Second uly. Užbai
gė Larksville High School. Jis 
lanke Szv. Tomo kolegija, 
Scranton, Pa., po to Szv. Ber
nardo dvasine seminarija, Ro
chester, ir College Brignole 
Negroni, Genoa, Italija.

Kunign įns'zvestasf Birželio 
6-ta d., Genoa, Italijoj.
t P. Dennis, 60 metu amž., 

mirė. Paliko keturis sūnūs, 
tris dukteris, viena seserį ir 
deszimt anuku.

t St. Murauskas, 41 Ferry 
uly., mire. Palaidotas ant Szv. 
Kazimiero para, kap., Muhen- 
burg.

t Jurgis Szro-bitskas, 70 
metu am., 200 Maginnis uly., 
mirė. Paliko žmona ir du vai
ku.

Atsitikimas Isz Slapty
bių Užgrabinio Svieto

Tankei girdėt apie pasirodi-į 
ma mirusiu žmonių ir viso
kius apsireiszkimus mirusiu, 
kurie atsilanko arba pasirodo 
del gyvu. Sztai 'paduodame ežia 
atsitikima, kuris atsitiko Sak
sonijoj, karaliui Alfredui, kur
iam pasirodė motina savo bro
lio. Netoli nuo dvarelio gyve
no jo sesuo, kuria visos gi
mines labai guodojo už josios 
gyvasties. Alfredas turėjo ko
ki tai reikalą pas savo teta, 
pas -kuria norėjo dasiekti pata
rimo, bet laikas nepavelino jam 
su ja sueiti.

Tula vakara Alfredas atsi
gulė su paezia in paskyrias lo
vas ir vos pradėjo snausti, kad 
sztai pabudino juos isz miego 
balsas tetos. ■

—- Man jrodos, kad girdžiu 
baisa tavo tetos, tarė pati in 
savo vyra Alfreda.

Alfredas paszoko isz lovos ir 
patikrino žodžius paezios.

Abudu dasiprato, kad gal te
ta juos atlankė kokiam tai 
svarbiam reikale. Tame iszgir- 
do tetos aiszku baisa kalbant:

— Alfredai nebijok, kelkis 
ir eikie szian pas mane. Tavo 
paezios nereikalauju, nenoriu 
ja prikelti isz miego.

Pati Alfredo iszgirdus tuos

AR ŽINOTE KAD
Anglija ir Vokietija neuž- 

mirszo pagerbti savo karisz- 
kus arklius kurie tarnavo Svie- 
tineje Kareje, kurioje likos už- 
mu'szta 784 tukstaneziai arkliu 
arba beveik po 500 arkliu kas 
24 valandas per daugiau kaip 
keturis metus kares. Ant ju 
garbes likos pastatyta dauge
lis paminklu už ju nenuilstan- 
czia ir kantria tarnysta be jo
kio pasiskundimo.

Yra visokiu laikraszcziu ant 
svieto bet ne visi patinka del 
žmonių nes juose nėra smagu
mu prie kuriu žmones yra pri
pratę skaityt, bet vienas isz
smagiausiu Lietuviszku laik
raszcziu yra prasiplatinęs po 
visa svietą laikrasztis “Sau
le” kuris iszeina Mahanoy Ci
ty, Pa., ir kasztuoja tik tris 
dolerius ant metu, kuris iszei
na du kartus ant sanvaites.

Ar Žinote Kad...
Gal brangiausias laikrodėlis 

ant svieto yra tas kuri turi 
Popiežius Pius, XI-tas. Yra 
tai laikrodėlis iszdetas bran
giais akmenais o jo verte yra 
daugiau kaip 300 tukstaneziu 
doleriu. 

*•* *♦*
Gal augszcziausias reidio 

boksztas per kuri siunezia vi
sokius programus, priguli prie 
miesto Budapeszt, Vengruose. 
Tasai boksztas turi 1,030 pėdu 
augszczio ir jam lyginasi di
dumu tik Empire State ir 
Chrysler namai, kurie randasi 
New Yorke.

r, ■" 1 -----a

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

V!~—• ---- i , ,,

“SAULIS” Mahanoy City, Pa,
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Veteranu Atida....
Paskirkite dali juso BONUSO 
pinigu del nupirkimą to ko 
visada norėjote turėt — kaipo 
tai; laikrodėli del saves, arba 
deimantą del juso paezios ar 
milemos. Galite dabar iszsi- 
rinkti kilę koki daigta muso 
sztore ir užmokėsite kada ap
lankysite savo Bonusa.

Pirkimas geru daigtu yra tai 
geras investmentas. Szirdingai 
kviecziame atlankyti muso di

deli sztora kur galėsite iszsi- 
rinkti sau tinkamus daigtus.

SOL LEVIT
Schuylkil County’s Leading Jeweler.

26 - 28 N. MAIN STREET. SHENANDOAH, PA.

NESZIOKITE BUDDY POPPY

žodžius, norėjo rodytis ir eiti 
su vyru, bet iszgirdus tuos žo
džius, naravustos tetules, nesi
kėlė isz lovos. Alfredas atsi
kėlė, paėmė ant saves szlafro- 
ka, uždegė žvake ir iszejo in 
pakaju kuriame rado savo teta 
kaip visada su senoviszka szle- 
be pagal tuju laiku nesziojima.

Kada inejo Alfredas in pa
kaju, senuke sėdėjo ant kanap- 
kos, mostelėjo su ranka, duoda
ma jam ženklą, kad atsisstu, 
be pasisveikinimo, parode kė
dė arti ant kurios Alfredas at
sisėdo be pasisveikinimo. Tcn|p 
tetos ir seserinio prasidėjo il
gas pasikalbėjimas, kurios gir
dėjo pati Alfredo. Sena tetule 
kalbėjo laibai dievobaimingai. 
Tolinus atkreipė kalba apie 
reikalus giminiu ir davinėjo 
jam geras rodąs, kurios buvo 
labai naudingos del Alfredo.

Pabaigus ilga pasikalbejima, 
teta pasikėlė nuo kanapos, lin
ktelėjo su galva ant atsisveiki
nimo ir dingo teip stebėtinai, 
kad Alfredas isz kart labai nu
sistebėjo ir nežinojo ka apie 
tai mislyt ir persieme dideilia 
baime. Norint s baisei buvo 
persigandęs, bet iszbego pa
skui teta, bet jos niekur negalė
jo matyti.

Ant rytojaus, aplaike žino, 
katd ta paezia valanda katroje 
kalbėjosi su teta naktije, tar
nai rado ja mirusia ant lovos.

RAISZI IR LIGOTI MELDŽIA HOPKINSO PASZIALPOS.
Protestuodami kad apie juos valdžia visai u'žmifszo ir

juos neszelpia kaip tai kitus darbininkus szelpia ir duoda 
jiems daibus, 33 raiszi ir ligoti delegatai nuvažiavo ant tre
ko in Washingtona melsti paszelpinio ' administratoriaus 
Hopkins kad ir jiems duotu kokius nors užsiėmimus kad ga
lėtu ant saves užsidirbti ir neb uti sunkenybe kitiems. Hop
kins prižadėjo apie juos neužmirszt ir pasirūpint tinkamus 
del tokiu žmonių darbus.

BAIGIA DIRBTI NAUJA TILTA PER HARLEM UPIA-
Szmotas tilto, sverentis daugiau kaip keturi milijonai 

svaru, likos ana diena sujungtas prie Tri-Boro tiltu per Har
lem upia, New Yorke. Tasai naujas tiltas sujungs Randall sa
la su Manhattan ant 125-tos ulyczios.

PIEMENUKAS IR
KARALIUS

Tula karta Francuziszkas 
karalius, Liudvikas V-tas, 
gryždamas isz medžiokles, ra
do pakelyje maža piemenei! 
gananti avis. Vaikas pamatęs 
prisiartinant karalių, nusiėmė 
kepure ir atsiklaupė szale ke
lio. Karalius tokiu pasielgimu 
piemenelio buvo labai paten
kintas ir prijojąs areziau už
klausė piemenelio:

— Vaike, ar tu mane pa
žysti ? ■

— Taip, szviesiausias ka
raliau, karta buvau su dede 
dideliam mieste ir maeziau 
kaip jus gryžote iszkilmingai 
isz kares.

— Ar tu turi tėvus?
— Tėvai mano mirė keletą 

metu adgal ir dabar hunu už 
augytini pas savo dede, — at
sake piemenukas.

— Ar nespaudžia tave var
gas, nuo kada netekai tėvu?

— Ne, dede mane myli, avys 
yra geros ir nieko daugiau ne
trūksta man.

— Ar norėtai pas mane tar
nauti?

— Su mielu noru, tik neži
nau ar mano dede ant to su
tiks.

— Paliepiu tau ir dedei atei
ti pas mane rytoj-

Tai isztares karalius nujojo 
in miestą.

Piemenukas pargynes vaka
re avis, viską apsakė savo de
dei ka jam karalius kalbėjo. 
Dede, nenorėdamas prieszintis 
valei karaliaus, atidavė savo 
augytini ant tarnystes pas ka
ralių.

Isz pradžių Mikolelis aplai
ke vieta prie karaliszkos virtu
ves ir turėjo sunkei dirbti bet 
jis to nepaisydamas, viską 
kantriai.nukensdavo ir liuosa- 
me laike mokinosi skaityt ir 
raszyt. Karaliui labai patiko 
Mikuczio darbsztumas ir pa
linkimas in mokslą, todėl jis 
vaika paliuosayo nuo darbo ir 
leido in mokykla. Ant galo, ka
da Mikutis užbaigė mokslą, tai 
ingijo tokia karaliaus meile ir 
pasitikėjimą kad ji paskyrė sa
vo ministeriu. Dabar musu Mi
kutis, pasiekęs tokia augszta 
ir garbinga vieta, galėjo,. ro
dos, sau ramiai gyventi bet, 
ant nelaimes, kiti ministerial 
pradėjo jam to visko užvydet 
ir isz didelio pavydumo visai 
ji inskunde karaliui, norėdami 
tokiu budu sumažinti kara
liaus meile del Mikuczio.

Mikutis, pastojas ministe-

rium, turėjo savo name viena 
kambarėli užrakinta trim! 
spynomis in kuri nieką nein- 
leisdavo. Tuom pasinaudojo jor 
prieszai ir inskunde karaliui 
kad jis tame kambarėlyje turi 
paslėpęs pavogtus valstybes 
turtus. Žinoma, karalius tuoj 
padare krata jo kambarėlyje 
ir baisiai nusistebėjo kada jam 
atrakino kambarėli ir kada ka
ralius inejo in vidų, paregėjo 
nepaprasta regini: Keturios 
plikos sienos, medinis prastas 
.stalelis, sukaltas isz.prastu len
tų ir tokia pat kede- Ant sta
lelio buvo sudėti paprasti pie- 
meniszki drabųžei, szikszninis 
krepszis in kuri piemens įsudę- 
davo savo valgi ir lazda. Kara
lius žiūrėdamas in tai, negalė
jo suprasti ka tas viskas ženk
lina. Tada jam ministeris—- 
Mikutis iszreiszke:

— Szviesiauses karaliau! —- 
Szita lazda, krepszys ir pie- 
meniszki drabužiai yra tie pa
tys kuriais, ganydamas, dėvė
jau ir dabar kada asz ateinu: 
pas tuos dalykus tai jie man 
primena anas ramias ir links
mas valandas kada ąsz ganiau; 
avis nes niekas manės ten ne
skundė ir niekas man nepavy
dėjo mano gvenimo.”

Po tam melde jis karaliaus 
kad ji paliuosuotu nuo dinsto 
ministerio ir kad vela jam pa
vėlintu sugryžti pas savo dedd 
bet karalius nesutiko ant to ir 
da labiaus ji pamylėjo ir turė
jo jame didesni užsitikėjima 
ne kaip visiems kitiems minis- 
teriams.' , X

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Grahorius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance _ 

(C. patarnavimas szioj 
A? apelinkeje. Bile ko- (C 
įUL kiam laike; diena ar 

nakti. Visada turi pil- JL, 
na pasirinkimą meta- 

n liszku ir kieto medžio T ;
Grabu. Laidoja nu- Į 

j mirelius pagal naujau- I 
I šia mada ir mokslą. | :

Turiu pagialbininke 
. moterems. Prieinamos >.

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, PA., 439 Willing Streej 
Bell Telefonas 538-J

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

Kingsto.no
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