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UŽSMAUGĖ SAVO SENA
VYRA IR PATI PANA- 

j SZIAI PASIDARĖ.
’ Waukesha, Wis. — Norėda
ma sutrumpini kanczia savo 
79 metu amžiaus vyrui, kuris 
sirgo neiszgydoma liga per 
daugeli metu ir kuriam dakta
rai negalėjo palengvint sopu
lius, Mrs. Charles Loomis, 69 
metu, užriszo virve ant vyro 
kaklo ir suko patol, pakol ji 
užsmaugė. Atlikus taji darba, 
pati užsidėjo sau virve ant 
kaklo ir pasikorė. Kaimynai 
rado abudu senukus negyvus 
net in ketures dienas po tam.

PABUCZIAVO SAVO PA- 
CZIA, LIKOS ARESZTAVO- 

TAS BET VĖLIAUS 
PALEISTAS.

Washington, Pa. — Du pali- 
cijaritai kurie aresztavojo Ar- 
mistead 'Giliam už bucziavima 
savo pacziules automobiliuje, 
likos iszbarti karsztai per su- 
džią Mattingley. Sudžia Gili
ama paleisdamas ant liuo- 
sybes iszkirto sekanti pamoks
lą del palici jautu: “Isztikruju 
pekla pastojo ant svieto jeigu 
vyras negali pabucziuoti savo 

' locn.a pačziaTAsz nešipriesžiriu 
tokiai meilei jeigu porele yra 
vedus jau keturi metai ir da 

> mylisi karsztai ir bueziuojasi, 
ar tai namie ar ant ulyczios. 
Matyt kad czionais ypatisz'ka 
laisvę žmonių visai dingo. Ar
gi tai reikia cenzūros kad savo 
paczia ;bucziuoti? Kita karta 
jeigu palicija aresztavos my- 
linczia porele tai palicija užda
rysiu kalėjime. ’ ’

MIRUSIO KUNIGO KUDIR- 
KAUS TESTAMENTAS.
Philadelphia. — Likusi su

ma pinigu, apie 75 tuksitancziai 
doleriu, kuriuos paliko miru- 
sis Lietuviszkas kunigas Juo
zas V. Kudirka, 348 Sanger 
uly., likos paženklintas per 
Orphans Suda ant sunaudoji
mo del mokinimo varginga 
vaiku Vilkaviszkije, Lietuvoje, 
ant kunigu. Kunigas Kudirka 
mirė Decemberio 19, 1935 me
te, palikdamas 94 tukstanczius 
doleriu. Jo gaspadine, Magda
lena Sakalauckiute (grabo- 
riaus sesuo, isz (Shenandorio), 
gavo tiesa gyventi name ant 
Sanger ulyczios, kol (bus gyva, 
ir aplaikyti procentą nuo 20 
tukstancziu doleriu bet Saka
lauckiute likos užmuszta per 
automobiliu Februariaus 2, 19- 
36 mete, kada ėjo in miestą. 
Pagal mirusio kunigo testa
menta tai vargingi studentai 
Lietuvoje aplaikines procentą 
nuo palikto turto Providence 
Trust Co., kuri rūpinsis apie 
palikta turtą ir iszdalinima pi-

TIKISI PERPLAUKTI AT- 
LANTIKO MARES DIDE

LĖJE BACZKOJE.
Buffalo, N. Y. — Didėlėje, de- 

szimt pėdu baczkoje, kuri turi 
tik viena maža žegleli, Ernes
tas Biegabski ketina neužilgio 
perplaukt Atlantiko mares in 
Southamptona, Anglija. Bie- 
galskis jau iszbande savo ne
paprasta “laiveli” plaukda
mas ant Erie ežero in Cleve- 
landa, Ohio. Ant abieju szaliu 
baczkos randasi pridrutinti 
dideli szmotai korkos, kad lai
kyti laiveli lygiai kad neap- 
virstu. — Laimingos keliones 
tam narsunui, jeigu ji nesues 
žuvys.

NEMIELASZIRDINGAS IR 
BRUTALISZKAS TĖVAS.
Detroit, Mich. — Juozas Ka

minski, kuris yra vienas isz 
daugelio tokiu tėvu kurie pri- 
vertineja savo dukreles ant ap- 
sivedimo su nekeneziamais vy
rais, norėjo priverst savo duk
rele iszteketi o kad toji nenorė
jo sutikti teketi už vyro koki 
jai iszrinko tėvas, pagriebė ja 
už gerkles ir geide užmesti ant 
karszto pecziaus. Dukrele isz- 
truko isz Itevo ranku ir buvo 
priversta nusiduot pas savo 
szvogeri. Ant rytojaus tėvas 
nusidavė in sz'tora kuriame 
mergina dirbo ir kerszino jai 
kad tai “ jos paskutine diena 
ant svieto.” Taji vakara, ka
da mehgina ėjo namo isz darbo, 
užklupo tėvas ant jos paleisda
mas du szuvius in ja bet nepa
taikė. Palicmonas ji aresztavo
jo ir uždare kalėjime už užsi- 
keisejima .ant jos gyvasties.

VAIKAS KURIS MATO 
ADBULAI.

Wheeling, W. Va. — Vie
nuolikos metu Harold Elliot, 
isz Moundsville, turi nepa
prasta (regėjimą nes mato ad- 
bulai, tai yra nuo kaireses lyg ■ 
tieses szalies. Apie tai pirmiau
sia isztyrinejo jo daraktorka 
kada jam paliepė paraszyti ei
le umaru ir nemažai nusiste
bėjo kada vaikas vietoje pra
dėti raszyti nuo 1-mo tai pra
dėjo raszytt nuo 9-to ir užbai
gė lyg 1-mam numarini. Nuve
dė ji pas akiu daktara kuris ji 
peržiurėjo ir iszsiunte in ligon- 
bute ant tolimesnio tyrinėji
mo.

RADO OJSTERYJE PERLA 
VERTES 650 DOLERIU

BET...
Delta, Colo. — Ernestas 

Lindley, atejas in czionaitini 
koteli pareikalavo puse tuzino 
smožytu ojsteriu. Viena per
kandės rado jame puiku mėly
na peria bet, ant nelaimes, jo 
verte nieko neženklino nes bu
vo pagadytas per smožinima. 
Isz akyvumo nunesze pas auk- 
soriu dažinoti kokia butu jo 
verte jeigu butu buvęs žalias

nigu.
Juk Amerikoj randasi dau

gelis jaunikaieziu kurie gei
džia mokytis ant kunigu tai 
kodėl mirusis kunigas nepali
ko keliolika tukstancziu del ju, 
nes visa turtą .surinko Ameri
koj ome Lietuvoj ?

ojsteris. Auksorius jam ap- 
reiszke kad perlas butu buvęs 
vertas 650 doleriu. Žmogelis 
prisiege daugiau nevalgyt 
smožytus ojsterius tik žalius, 
su vilczia kad gal ateityje tu
rės vėla gilinki užtikti peria 
ojsteryje. . .

NEPAPRASTAS ATSITIKI. 
MAS MOTERĖLES KURI

NEGALĖJO UŽDARYT 
BURNOS.

Farnborough, Ill. — Laike 
pasikalbėjimo Mrs. Leonos Mc
Bride su savo kaiminka, atne- 
sze kate pasigavus maža peliu- 
kia. Leona male ir male liežu
viu be paliovos kad sztai stai
ga! peliuke gavosi ant liuosy- 
bes isz kates dantų, szoko ant 
szlebes Leonos po tam in jos 
burna kada motere buvo iszsi- 
žiojus placziai. Pakol susipra
to kas su ja atsitiko, nurijo pe- 
liukia. Persigandus motere 
iszbego laukan szaukdama pa- 
gialbos. Kaimynai dar odine j o 
kad motere pridėtu szmoteli 
sūrio prie burnos bet tas nieko 
nemaezino ir pradėjo kosėt, 
iszkosedama peliukia. Leona 
prižadėjo kad ateityje taip la
bai neiszsižios klegėdama su 
kaiminka.

DIDELIS GILIUKIS UŽ 
PENKIS DOLERIUS.

Clarendon, Pa. — Leonas 
Webster, kelis metus adgal, 
pirko ant Imitacijos maža ge
ležine szepa (safe) o kad jam 
tada jos nereikejo, pastate 
tvarte ir visai apie ja buvo už- 
mirszes. Sziomis dienomis va
lydamas tvarita surado tarp 
szieno szepa ir perimtas dide
liu akyvumu iszmusze dureles 
ir isz szepos iszsirito keli auk
sinei pinigai. Ant užklausymo 
kidk toje szepoje buvo pinigu, 
Websteris neiszdave tik tiek 
pasakė kad jam daugiau nerei
kės dirbti sunkei. Pinigus nu
vežė in Pittsburgho banka kur 
periname ant bumaszku. Prie 
ko toji szepa prigulėjo tai <ne- 
dažinota.

TAIP ISZGAZDINO VAIKA 
KAD TAS PABĖGO ISZ 

NAMU.
CuttingĮsville, Vt. — “Es

mių velniu ir tave nutrauksiu 
in pekla už tai kad pabėgai isz 
mokslaines. ’ ’

'Taip paszauke Julius Ortiz, 
pasirėdęs in velniszkus drabu
žius nakties laike kad iszgaz- 
dyt savo asztuoniu metu sūne
li kad vaikas parėjo namo vė
lybu laiku, isz miesto. Ant ry
tojaus vaikas nuėjo in mokslai- 
ne bet daraktorka pasakė tė
vams kad vaikas taja diena vi
sai nebuvo mokslaineje, tėvas 
balsei tuom susirūpino o mo
tina pavojingai apsirgo. Tė
vas su kaimynais jeszko sūne
lio po visa aplinkine bet da ji 
nesurado.

'Toki būda neveliname tė
vams naudoti ant gazdinimo 
vaiku nes kada paauga tai bu
na didžiausiais szeszkais.

RADO ŽMOGŲ SU NUKIRS
TA GALVA.

New York. — Užkaboryje, 
arti geležkelio stoties, surasta 
sukapotas lavonas kirviu ko-
kio tai T. Kerin, 32 metu am
žiaus, kuris pardavinėjo tikie- 
tus ant loterijos. Galva žmo
gaus likos beveik visiszkai at
kirsta ir kūnas baisei sukapo
tas. (Pagal palicijos nuomone 
tai žudinsta likos papildyta isz 
kerszto. , •

KRUTAMUJU PAVEI
KSLU BIZNIS

PAVEIKSLU KOMPANIJOS 
MOKA ANT METO 100 MI
LIJONU PADOTKO; KAS 
DIENA 11,425,000 ŽMONIŲ

PRISIŽIURINEJA 
PAVEIKSLAMS.

Washington, D. C. — Val
džia pranesza buk 35 metai ad
gal, beveik isz nieko prasidėjo 
milžiniszkas biznis krutamuju 
paveikslu kuris sziadien yra 
vertas gal daugiau kaip du bi
lijonus doleriu, kuris duoda 
pasilinksminimą del 80 milijo
nu žmonių kas sanvaite.

iSuv. Valstijose randasi 15,- 
378 krutamuju paveikslu teat
rai, todėl pripuola vienas ant 
kožno 6,724 žmonių. Europoje 
pripuola vienas teatro namas 
ant kožno 9,270 žmonių. Apie 
szimtas kompanijų iszdirba pa
veikslus iszleisdamos apie 500 
dideliu paveikslu ir 1,000 ma
žesniu. Hollywood iszdirba 75- 
ta procentą visu paveikslu ir 
apie 25-tas procentas yra isz- 
dirbama New Yorke. Kasztai 
iszdirbimo paveikslu daeina 
ant meto apie 125 milijonus do
leriu isz ko 64 procentas eina 
ant apmokėjimo aktoriams ir 
darbininkams algų. Paveiks
luose dirba apie 28,000 žmonių 
kurie aplaikinej'a algos 100 mi
lijonu doleriu, teatruose dirba 
apie 236,500 žmonių. Tieji 
žmones skaitliuje 80 milijonu, 
kurie lankosi ant paveikslu, 
užmoka ineigos kas meta apie 
750 milijonu doleriu. Teatrai 
moka už randa paveikslu 'ant 
meto 255 milijonus doleriu del 
kompanijų kurios padirba tuos 
paveikslus. Paprastai ant svie
to altsiląnko in teatrus kruta
muju paveikslu apie 220 mili
jonu ypatų kas diena. Ameri
koj atsilanko kas diena .apie 
11,425,000 ypatų. Paveikslu 
kompanija moka valdžiai kas 
meta padotku 100 tukstancziu 
doleriu, iszduoda ant apgarsi
nimu in laikraszczius ir kito
kiems reikalams apie 77 mili
jonus doleriu tik paezioj Ame
rikoj o kitose dalyse svieto 
iszduoda 33 milijonus doleriu 
ant apgarsįpimo savo paveiks
lu. — Puikus biznis, kuris in 
taip trumpa laika pastojo de- 
szimtas, isz paeiles, didžiau
sias biznis.

APDRAUDĖ PACZIA NUO 
DVYNUKU; APLAIKE 

5,000 DOLERIU.
Altadena, Calif.' — ‘William 

J. Pringle Jr., pasiliko tėvu 
dvynuku, ana diena ir už tai 
aplaifce 5,000 doleriu. Jo pa- 
cziule pagimdė dvynukus, sū
neli ir dukrele, czionaitineje li- 
gonbuteje.

Prie pagimdyma Pringelis 
apdraudė savo paczia priesz 
prisiartinanezia ‘ ‘ nelaime ’ ’. 
užmokėdamas apdraudimo 200 
doleriu kompanijai Lloyd, Lon
done, kaipo apsisaugojima nuo 
garnio, jeigu jiems atnesztu 
dvynus, na ir laimėjo ir turės 
užtektinai pinigu ant iszaugi- 
nimo dvynu ir davimo jiems 
tinkamo mokslo.

LIEPSNOTA
RAGANA

KAIMINKOS APSKUNDĖ 
JA UŽ EAGANYSTA.

Woodbridge, N. J. — Pen
kios kaiminkos isz szio mieste
lio užvede teismą priesz savo 
kaiminka priesz rekorderi Ar- 
thura Brown už raganysta ir 
turėjimą susineszima su pikta 
dvasia, už virimą visokiu slap
tu gerymu ir persimainyma in 
velnią.

■Sudžia iszaiszkino lengvati
kiams kad tai yra negalimu 
daigiu ir sziadien niekas neti
ki in raganas ir velnius bet 
moterėles buvo karsztai užsi- 
spyrusios kad tai tiesa ir ma
te savo akimis viską. Ant galo 
sudžia pastate tris isz tuju mo
terėliu po kaucija kad užsilai
kytu malsziai ir nepersekiotu 
savo kaiminkos kaipo ragana 
bet moterėles vis laikėsi prie 
savo kad ragana jas užžadejo 
ir nedavinėjo joms ramybes.

Apkaltinta motere iszsikal- 
binejo kad rinko žoles ir szak- 
nis su savo vyru isz kuriu virė 
sau vaistus ant rumatizmo ir 
kitokiu priepuoliu bet apie ra
ganysta jiems nebuvo ne gal
voje.

Viena isz kaiminku prisie
ge: “Kada bažnytinei varpai 
pradėjo skainbint ant pamaldų 
ir asz pasiimdavau maldakny
ge kad pasimelst tai negalėjau 
laikyt akiu ant maldaknyges 
(o gal toji moterele, būdama 
akyvaus budo, turėjo savo akis 
atkreiptas ant “raganos” na
mo kad pamatyt ka ji veikia), 
tai rodos pikta dvasia mane 
apimdavo ir negalėjau mels
tis.” ■

Kita vela prisiege: “Kelis 
kartus maeziau kaip isz tos ra
ganos galvos iszeitinejo lieps
na rodos kad elektriku apim
ta.”

Treczia vela kalbėjo sude: 
“Karta maeziau kaip toji ra
gana pasilenke ka ten paimti 
nuo žemes ir net nutirpau isz 
baimes pamaezius kad jos gal
va staigai ipersimaine ant szu- 
nies galvos, ant nugaros iszki- 
lo kelios kupros o isz po szle
bes pasirodė ilga uodega.”

Kada sudžia visu užklausė 
ar jos teisingai tiki in raga- 
nystas, tai visos vienbalsei at
siliepė: “Ka žmogus savo aki
mi mato tai ir tiki.”

Sudas, apsvarstęs gerai už- 
metinejima tuju moterių, palei
do taip vadinama ragana nes 
priesz ja nerado jokio prasi
žengimo o kūmutėms iszkirto 
gera pamokslą ir pasakė kad 
“vaktuotu savo nosių” ateity
je.

PACZIULE PRIVERTINEJO 
JI KAD BUTU NEVALNIN- 

KU; PAMĖTĖ JI.
Berea, N. Y. — Prisiegele 

Antano Kerzelio perpyko ant 
savo duszelio pabėgdama nuo 
jo ir ketina nesugryžti iki jis 
sutiks ant jos “prisakymu”: 
turi jis pagaminti valgi kas 
diena del vaiku ir dvieju bur- 
dingieriu, mazgot torielkas ir 
grindis, skalbti drapanas o tik 
szventadieniais gali pasilsėt 
po piet. Žinoma Antanukui to
kios iszlygos nepatiko bet tu
rėjo sutikti nes paeziule keti
no ji pamesti ir per dvi sanvai- 
tes iszpildinejo paliepimus sa
vo prisiegeles bet ant galo šu
kele revoliucija ir pasiskundė 
sudžiui. Sudžia davė jam pali- 
cijanta ir liepe atvesti jo pa
eziule priesz ji ant pamokslo 
bet kada abudu nusidavė in 
namus, pauksatele dingo isz jo 
lizdelio su burdihgierium po 
velniu.

SENAS KAREIVIS YRA 
VEDES 70 METU.

Jersey Shore, Pa. — Ana 
diena czionais apvaiksztinejo 
savo 70 metu sukaktuves vedu
sio gyvenimo, senas kareivis 
isz Namines Kares, Jonas 
Lowhsbery, kuris turi 90 me
tus o jo gyvenimo drauge 89 
metus.

Senukas yra paskutiniu ka
reiviu isz czionaitinio pulko 
kareiviu kurie eme dalybas 
Naminėje Kareje. Turi jie tris 
vaikus, 14 anuiku, 28 pro-anu- 
kius ir viena pro-pro-anuka. 
Abudu sveiki ir gerai iszrodo 
del savo metu.

MERGINOS NEDARYKITE 
SZPOSU ISZ SAVO 

JAUNIKIU.
Scranton, Pa. — Mare Matu- 

szek, nuolatos “fulino” savo 
mylima ir ji erzindavo atsaky
dama ant visko “no” ir kada 
Juozukas Rylko jos melsdavo 
kad pasiliktu jo pati. Todėl jis 
isz gailesties nutarė keliauti in 
savo tėvynė ir tenais pasijesz- 
koti sau mergina už paczia. 
Kada iszvažiavo in New Yor- 
•ka sesti ant laivo, pasigailėjo 
Mariute Juozuko ir nusiuntė 
pas agenlta laivakorcziu kad 
pasakytu jam kad sugryžtu 
pas ja nes daugiau ji ne erzys. 
Bet sztai koki telegrama ap- 
laike Mariute adgal nuo agen
to: “Juozas Rylko permaino 
■savo nuomone apie apsivedima 
nes jeigu mylima negalėjo su
sipras! ant ženybu kada jis ra
dosi Scrantone, todėl jis dabar 
ja “sufuilino” iszplaukdamas 
ana diena in Austrija.”

Sziadien Mariute labai ap
gailestauja įsavo mylimo ku
ris buvo susiezedines kelis 
tukstanczius Amerikoniszku 
doleruku ir dabar bus dideliu 
ponu savo tevyneje.

VISA SZEIMYNA SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME.

Omaha, Nebr. — Dvi mote- 
res, vyras, vaikas ir diedukas 
sudege ant smert deganeziam 
name ant farmos, kėlės mylės 
nuo czionais. Kaimynai atva
žiavę pažiūrėt kas atsitiko ant 
ju farmos, rado narna pelenuo

sią ir kaulus sudegusiuju.

JAUNIKIS 88 METU, NUO
TAKA 20 METU.

Cristobol, Tex. — Vance 
Montell, turtingas ranezierius, 
88 metu, paėmė sau už paczia 
20 metu amžiaus mergina, Isa- 
bele de Campo, duktere taipgi 
turtingo augintojaus arkliu. 
Bažnytėlė buvo pripildyta 
žiopleis isz visos aplinkines. 
Po svodbai jaunikis su savo 
paeziule dszplauke in Kuba ant 
saldžios keliones. Yra tai tre
czia motere Montello.

GILIUKNINGAS VERSZIU. 
KAS ATNESZE SAVO GAS- 

PADORIUI GILIUKE
Penndale, Ohio. — Žmogui 

kartais giliukis ateina netikė
tai kaip tai atėjo farmeriui 
Bruce Donnibton, devynes my
lės nuo czionais. Farmeris tu
rėjo apie 2,000 doleriu skolos 
ant savo farmos, rūpindama
sis diena ir nakti kad neužilgio 
szerifas farma parduos už sko
la. Kada viena ryta nuėjo pa- 
szert gyvulius, nusistebėjo isz 
naujai atsiradusio versziuko 
kuris turėjo dvi galvas, sze- 
szes kojas ir dvi uodegas. Ant 
praszymo aplinkiniu žmonių 
rode jis taji versziuka tusz- 
sziam sztore, per kėlės dienas 
o kada apie tai dagirdo kokis 
tai cirkininkas, atvažiavo ir 
pasiute farmeriui tris tukstan
czius doleriu kuriuos ir priėmė 
greitai. Užmokėjo dkola ant 
farmos ir sziadien gyvena ra
mybėje.

TRl’.MPOSŽINUTES
Lewisburg, Pa.,— Atejas pa,- 

žiureti ar szuvis jau iszszoves, 
Juozas Pecinskas, 40 metu am
žiaus, likos užmusztas ant vie
tos Morris Coal Co., kasyklosia.

Las Vegas, Nev.,—Gail Chase 
dvieju metu mergaite, pama
ezius sena leva pririszta prie 
gazolino stoties, priėjo arti no
rėdama paglostyt didele kate, 
kuri pagriebė jos rankute ir 
atkando. Leva nuszove.

Laurel, Pa. — Fanto Nero ir 
jo pati mirė nuo užtrucinimo 
valgydami szungrybius ku
riuos vaikai par,sinesze isz gir- 
rios. Paliko devynis vaikus.

Manila, Filipinai. — Devy
nios bombos kurios eksploda- 
vojo keliose dalyse miesto, su
ardė kelis namus, padaryda
mos bledes ant 800,000 doleriu. 
Keli žmones likos sužeisti.

Mons, Belgija. — La Bouve- 
rie kasyklose likos užmuszta 
19 anglekasei, 30 sužeista ir 
asztuoniu da nesurado. Karar 
liūs Leopoldas atlankė visus 
sužeistuosius ir suszelpe szei- 
mynas pinigiszkai.

Bellingham, Wash’ — Sep
tynių metu vaikas užtiko dvie
ju metu Freduka Benson uly- 
czaiteje ir mirtinai ji apdaužė 
su szmotu geležies be jokios 
priežasties. Vaikutis mirė vė
liaus ligonbuteje.

Tokio, Japonija. — Laike 
smarkios vėtros keli laivai nu
skendo su 80 žmonimis, pada
re daug bledes ir szimtus žmo
nių sužeidė. Laivas Kashima 
Maru nuskendo su 60 pasažię- 
riais pakraszcziuose Korėjos.

West Chester, Pa., — Kada 
szerifas atėjo licitavoti jo ra
kandus ir iszmesti laukan isz 
jo bakūžėlės, ūkininkas Pratt 
Dutton, 60 metu amžiaus, gin
damas savo locnasti, nuszove 
ant smert viena žmogų ir tris 
pažeido. Likos uždarytas ka
lėjime. , i _ ..



Kas Girdėt, y" į .

Ruduo neužilgo prasidės ir 
užeis ilgi valcavai.

Kokiu budu žmogiis gali 
praleisti nuobodu laika vaka
rais su nauda del saves?

Žinoma, kad su geru ir pa- 
mokinancziu laikraszcziu ran
koje o tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kurioje i-andasi vi
sokį akyvi apraszymai, pamo
kinimai, istorijos ir žinios isz 
visu daliu svieto o kas skaito 
“Saule,” tas žino kas dedasi 
ant svieto ir nebūna jam ilgi ir 
nuobodus vakarai.

Trumpam laike ineis Rosijoj 
nauja konstitucija kuri duos 
ukesams tojo sklypo nekuriuos 
pagerinimus ir lengvesnes gy
venimo iszlygas, kaip:

Slaptas balsavimas politiko
je kaip Amerikoj, (ar ant tik
rųjų, tai nežinome) o ypatin
gai tiesas privatiszkos locnas- 
ties.

DUszioje sziadieninid žmo
gaus guli troszkimas turėti 
szmdteli dirvos, stogą ant gal
vos ir savo locnasti. Todėl bol- 
szevikiszka Rosija turėjo ant 
to sutikti.

Bolszevikiszka valdžia, kad 
prąszalint įsavo gyventoju ne- 
užganadinimus, stengėsi padi
dint darbininkams mokestis 
nes sziadien ju mokestis jiems 
neužtenka, ne tokiu smagumu, 
kokius turi žmones kapitalisz- 
ko Sklypo.

Po teisybei Rusiszkuose rub- 
liuosia darbininkas sziadien 
uždirba daugiau ne kaip galė
jo apie tai sapnuoti už carisz- 
ku laiku. Bet kas isz tuju rub
liu kad. už juos mažai galima 
pirkti?

Paprastos drapanos kasztuo- 
ja Rosijoj sziadien 300 rubliu 
o mėnesinis darbininkas uždir
ba tik 250 rubliu. Pora czebatu 
kasztuoja 30 rubliu. Svaras 
baltos duonos, Rublis; svaras 
sviesto, kelis rublius. Kitaip 
kalbant, Rusiszkas darbinin
kas kad ir uždirba po 300 rub
liu ant menesio, gali sau nusi
pirkt tiktai Vienas drapanas, 
deszimt poru czebatu arba 150 
svaru sviesto. I

Amerikoniszkas darbininkas, 
kuris uždirba tiktai szimta do
leriu ant menesio, gali nusi
pirkt ketures drapanas; 20 po
ru czebatu ar czeveryku ir ke
lis szimtus svaru sviesto.

Kaip ir sziadien, kapitalis- 
tiszkas būdas su visokiais jo 
nesmagumais ima virszu ant 
komunistiszko budo gyvenimo.

Laikraszcziai po visa Ame
rika plpcziai apraszineja apie 
prasiplatinimą persiskyrimu 
tarp vedusiu poru, kurie su 
kožnu inetu milžiniszkai plati
nasi tarp visokiu tautu. Bet 
kas tame kaltas kad vedusios 
poros yra neužgUnadintos vie
ni isz kitu ? Kudikiszkas protas 
jaunu poru o ir senesniu, kurie 
neteko proto. Ant pavyzdies 
paimkime toki szlap-nosi ku
ris vos daejo dvideszimts metu 
su neisznokusiu protu, be jo
kio vyriszkumo. Ar tokis yra 
tinkamas ant apsipacziavimo? 
Ar-gi tiesos gali tokiam pavė
lini pacziuotis? Kudikiszkas 
užsidegimas ji Valdo. Sueina 
su mergina kuri jam patinka o 
gal jam taip tik nuduoda. Ji 
gal yra daug jaunesne už ji. 
Apsipacziuoja su ja slaptai ir 
per koki tai laika abudu ran
dasi septintam danguje. Po

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ATKASTA SENOVISZKAS MALDNAMIS TURINTIS 4,000 METU.
iSztai pamatas senoviszlco maldnamio kuris buvo pastatytas kada da Abrahomas ra

dosi ant svieto apie 2,100 metu priesz užgimimą Kristaus ir kuri atkasė jeszkotojai seno- 
viszku užlieku, isz Cliicagos Universiteto, aplinkinėje Ischall. Maldnamis likos pastatytas 
isz plytų iszkeptu ant saules.

tam užeina rūpestis apie na
mus ir vaikus. Pacziule prade
da džiūti. Norint's da ji yra jau
na bet pasiprieszina priesz 
nuolatine nevalninkysta ir na
mine rūpesti. Isz to kyla viso
kį nesupratimai. Vyras prade
da iszeitinet vakarais isz namu 
in karcziama arba pulruimi, 
sueiti su savo nepacziuotais 
draugais, apleisdamas narna, 
paczia ir vaikus. Koki vaisei 
kyla isz to? Persiskyrimas, o 
ant visuomenes užpuola sun
kenybe iszmaitinimo ju vaikus. 
Vyras yra tosios nuomones kad 
jo gyvenimas likos už greit su
kaustytas lenciūgais ir kad tik 
dabar paregėjo dienine szviesa 
— nes priesz apsipacziavima 
buvo aklas ir priesztarauja 
priesz visa svietą. Moteres gy
venimas taipgi likos sunaikin
tas ant visados, tas pats ir su 
vyru o del visuomenes pasilie
ka iszauginimas ju vaiku ku
rie pribuvo ant svieto per su
ėjima tokios poreles.

Tokis vyras ateina in suda 
iszsiimti laisnus ant apsipa- 
cziavimo ir abudu prislegia 
kad yra pilnu metu. Aplaiko 
laisnus arba payelinima ant 
apsivedimo kuris duoda jiems 
pilnas tiesas pas koki nors ku- 
niguži kad juos sufisztu. Nie
kad ju neužlklausia ar jie yra 
tinkamais ant to svaifoaus sak
ramento, ar tasai vyras gales 
iszmaityt paczia ir vaikus, ar 
negirtuokliaus, ar yra darbsz- 
tus ir turintis sziek tiek isz- 
minties priesz iszsiemima lais- 
nu. Jeigu ta viską butu pripa- 
žįnias priesz apsipacziavima 
tai nebutu sunkenybe ant vi
suomenes, vargszu namai arba 
paikszu namai nepriimtu dvi 
sunaikintas ypatas o gal ir pu
se tuzino vaiku ant kuriu pasi
lieka pabadys per visa ju am
žių.

' Ar-gi mažai turime tokiu po
ru czionais kurie da bjauriau 
su savim gyvena? O, labai 
daug! Susiriszt mazgu mote
rystes tai labai lengva nes ima 
tik kokias penlkes miliutas ir 
jau suriszti bet atriszt taji 
mazga, kiek tai tasyniu po su
dus, advokatus samdyti ir t.t. 
Po tam kokis gyvenimas tokiu 
porelių tai jau veluk užtylet.

Tas pats dedasi ir tarp se
nesniu porelių kurie vieni isz 
kilti neužganadinti ant senat
vės iszrasdami visokias prie
žastis vieni kitiems.

Mieste .Scranton, Pa., tūlas 
Lietuvisžkas farmeris insziuri- 
no savo arkli ant tukstanezio 
doleriu o savo paczia tik ant 
500 doleriu. — Gal tasai žmo
gelis turėjo tame tiesa. Juk 
arklys kasztuoja pinigą o pa
czia gauna už dyka...

Žmogus, kuris dirba ant 
szviežio oro, geidžia sau kar
tais pabūti po paslegia savo 
grinczelejė pasilsėt, kada lie
tus lija. Bet tasai katras dirba 
tarp keturiu sienų, nekarta 
geidžia sau kad galėtu dirbti 
ant oro... Na ir intik tu vi
siems? O ka ežia geisti nuo re
daktoriaus kuris turi del tuks- 
taneziu žmonių intikti?

Sziadien užėjo toki laikai 
kad moteriszka lytis stumia 
vyrus in kaczergyna. Fabri
kuosią kur vyrai uždirbdavo 
po 36 dolerius ant sanvaites tai 
sziadien su pagial'ba visokiu 
maszinu merginos ta pati dar
bą padirba už 10 ir 15 doleriu 
todėl prie tokiu aplinkybių vy
rai turi trauktis szalin. Nega
na kad moterėles padaro viso
kiu bjaurybių namie bet jas 
vyrai negali baust o jeigu ka
da iszbara tai tuojaus bėga pas 
skva jeri su skundu i r poną vy
ra uždaro cypejė. Toji laisve 
del moterių jas visiszkai paga
dino ir vyrams ne gero.

Septini Griekai Su
Priežodžiais

1. —Kas savo kuna dabina, 
tasai savo duszia niekina.

2. —Kas svetimo daigto gei
džia, savo viską praleidžia.

3. —Kas žmonių nesisarmati- 
na, ta Dievas nuo saves atito
lina.

4. —Kas kitam ka pavydi, tas 
ir nieko neturi.

5. —-Kas svaiginanezius ge- 
rymus geria, ta ligos ir mirtis 
in kapus nutveria.

6. —Jeigu su piktumu rodos 
klausi, tai blede ant saves už
trauksi.

7. —Kas darbymetyje pavė
sio jesako, tasai žiemos laike 
neturės maitytis isz ko.

LAIKE SPAVIEDNES.

Kunigas: — Kiek szieno pa
vogei savo kaimynui, Morfi?

Morfi: — Prisipažinsiu dva- 
siszkam tėveliui kad visa kūgi 
pavogiau bet szianakt eisiu 
parsineszti likusia dali.

2,000 TIKIETUKU TIKTAI 
UŽ $1.25

CM
GO

Draugyjos kurie rengia Balius, Szo- 
kius, vakarienes ir t.t reikalaudami 
tikietuku del gerymu ir užkandžiu, 
galite gauti tokius tinkamus tikietu- 
kus po $1.25 už voleli ant kurio ran
dasi 2,000 tikietuku, numeravoti ir 
iszdrukuoti dviejuose spalvuose ant 
abieju pusu tiktai už $1.25 už rolsa. 
Prisiuskite drauge ir užmokesti ant
adreso:

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

ISZ LIETUVOS
VISI SUSKUBO SĖTI RU

GIUS; BIJO ANKSTYBU 
SZALCZIU.

Ukmerge.,— Sziuo metu ru
giu sėja, stojus gražesniam o- 
rui, paeziame inkarsztyje. Vi
si suskubo sėti ragius, nes bijo 
ankstybu szalcziu, nors kitais 
metais sėdavo daug vėliau. 
Greta rugiu sėjos, prasidėjo 
vietomis ir bulviu kasimas. 
Nors bulves kasti yra dar kiek 
ankstoka, tacziau bijoma, kad 
nesugestu kartais ve'l oras, ku
ris tuo budu labai trukdytu 
bulviu kasimo darbus. Todėl 
dabartiniu metu ūkininkams 
pats didžiausias rudens meto 
darbymetis, antra rugiapiute.

PASIGAILĖJO 3 ŪKININKU

Kaunas.,— Tautos szventes 
proga Valstybes: Prezidentas 
peržiuręjo malones praszymuš, 
dovanojo bausmes trims 'ūki
ninkams: Vincui Kuncai, Juo
zui Zerikevicziui, nubaustiems 
Krokialaukio invykiu byloje, ir 
A. Stoniui isz Tauragės, nu
baustam taip pat už gyventoju 
kirszinima. Visi buvo nubaus
ti kariuomenes teismo.

LIETUVOS ŽEMES ŪKYJE 
DIRBA VIRSZ MILIJONO

ŽMONIŲ.
Kaunas.,—Sziuo metu Lietu

vos žemes ūkyje dirba apie 
1,300,000 žmonių. Dirbanczius 
sudaro: 290,000 ūkininku, 595,- 
000 dirbantieji szoimos nariai. 
165,000 nuolatiniai metiniai 
samdiniai ir 250,000 nenuolati
niai darbininkai. In sziuos 
skaiezius neiiieina vaikai, se
niai ir ligoniai kurie isz žemes 
ūkio gyvena bet jame nedirba

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

SAV-ŽŪDINSTA 40
ISZPANISZKU ANARKISTU

Toledo, Iszpanija.,— Ketu- 
resdeszimts IszJpanis'zku anar- 
kisztu szaukdami “Viva la Mu- 
erto” (Lai gyvuoja mirtis), ku
rie radosi apleistoje seminari
joj del kunigu, atėmė Sau gy- 
vastes susidegindami save ant 
smert. Kada anarkistai supra
to, kad juos visus snszaudys, 
iszgere daug ahiseto po tam pa
degė seminarije, pražudami 
liepsnoje.

New York, N. Y.,— Pirmuti
ne motore kuri aplaike darba 
varimo darbinio troko yra 
Margarieta Stone, 22 metu, ku-
ri pridėjo savo darba Sabalo- 

'je.

STEBUKLINGAS
: ISZGYDIMAS

B o n om i j o j, V a 1 a k u o s i a, gy-' 
veno priesz penkesdeszimts me
tu jaunas tinginys vardu Bus
ka, kuriam stokavo .dvieju 
daigtu, tai yra: turto ir noro 
prie darbo; nes tai ne karta at
sitinka jog tieji du prietelei 
nuolatos vienas su kitu sėbrau
ja. Paštam vijo tada gyvent 
ant kaszto Kitu ir tame mierije 
mokinosi kaip iszsukinet vi
saip savo kojas rodos tikrai bu 
vo kolieka. Po tam nusipirko 
sau krukius, apsuko kojas sku
durais ir kas diena slankioda
vo prie bažnyczios Szv. Petro- 
nijuszo, kur surinkdavo pui
kia almužna. Vakare sugryž- 
davo in Savo grinczele su al
mužna kuri jam užtekdavo ant 
girtuokliavimo.

Atsitiko jog viena karta isz 
zcikoninku tosios bažnyczios 
kanauninkas Bonomo, labai 
miel'aszirdingas žmogus, pare- 
gejo sėdinti kolieka ir taip 
jam szirdi suskaudėjo jog ei
damas in bažnyczia kasdiena 
paaukaudavo jam viena flore- 
na, džiaugdamasis jog danguje 
gaus už tai užmokesti.

Viena karta praeitinejo va
kare vaikinukas, kuris bažny- 
czioje tarnavo prie Misziu ir 
nekarta buvo liudintojum kaip 
kunigas davinėjo k'oliėkai al
mužna ir pamate kaip Buska 
karezenioje sėdėjo už stalelio 
ir gero su savo draugais, drū
tas ir sveikas kaip krienas.

Vaikinas nenorėjo tikėt sa
vo akimi ir lauke pasislepes 
pakol kolieka neiszejo su kru- 
kiais ant pecziu jau smagei už
sitraukęs.

Ant rytojaus hūcjo vaikinas 
pas kunigą, apsakė viską ka 
buvo mates ir net bažinosi jog 
tai teisybe ka kalba. Kanau
ninkas nenorėjo tam tikėt.

— Gal tau taip tik nurodė. 
Gal gerai neprisižiurajai nelai
mingam koliekai, juk žinai jog 
sūdyt kitu's yra griekas.

Vaikinas tikrino jog tai tik
ra teisybe ka buvo mates, ant 
galo idant pertikrint kunigą, 
nuvedė ji in vieta “kur pats 
pamatytu.”

Kanauninkas tiko ant to, ap
sirėdė in ilga ploscziu ir nuėjo 
su vaikinu. Nereikejo ilgai 
laukti nes neužilgio pasirodė 
Buska szokdamas po karczia
ma ir szauke:

— Tegyvuoja mano kanau- 
liinkiszkas bankierius! Duokit 
vyno idant galeeziau iszsigert 
už jo sveikata. Po tam prasidė
jo girtavimas, apie koki ka
nauninkas ne nesapnavo.

— O ka? Ar tai jis ar ne?
Kur jo kritikei o kokia puikia 
dainele gieda tasai vargszas!

— To jau už daug! Turi tei
sybe, tai jisai. Tegul linksmi-
nasi bet rytoj asz jam padary
siu pusryczius! Tu tylėk ir 
nieko nesakyk niekam.

Sugryžu's namon, ilgai 
vaiksztinejo po pakaju pakol 
jam atėjo gera mislis in galva; 
nusijuokė pats in save ir nusi
davė ant atsilsio.

Ant rytojaus ėjo kanaunin
kas in bažnyczia o paliegias 
Bu'ska gulėjo prie bažnytiniu 
duriu.

— Sunau, norėjau jau nuo 
senei tave paklausit isz kur pa
eina, tavo paliegimas? Ar se
nei kenti? Ar niekad nesigy- 
dei?

— Air, szviesiausias pone! Dvasiszkieji ir kiti liudinto- 
Tas mano paliegimas yra nuo jai negalėjo suprast del ko ka- 
užgimimo ir nuo to laito nega- j nauninkas, būdamas tokis mie- 
lejau vaikszcziot, kaip tik su' laszirdingas ir geras, ėmėsi ant

MILIJONIERKA MYLI DIRBTI.
Vilna Splivalo, isz San Francisko, Calif., 21 metu, kuri 

yra impedine keliu milijonu doleriu, dirba kaipo skulptūra 
Hollywood krutamuju paveikslu studijuose. Pana Vilna yra 
duktė mirusio milijonieriaus, Andriaus Splivalo, kuri pamė
tė dyka gyvenimą ir ėmėsi prie darbo kaipo skulptūra ir ma- 
liore.

pagialba szitu mediniu kriu
kiu. Acziu Dievui jog mane in 
czionais prisiuntė kur suradau 
mielaszirdinga geradeju! Te
gul szviesiausias kanauninkas 
už mane meldžiasi nes iszski- 
riant Dievo ir mielaszirdingu 
žmonių, ant svieto nieko dau
giau neturiu.

— Bukie geros mislies, sū
nau mano, gal greieziau pa
sveiksi ne kaip pats tikiesi, 
gal sziadien gailesiu tau duoti 
geresne almužna ne kaip kita
dos. Turekie drūta tikėjimą o 
persilkanosi jog tau tas ant ge
ro iszeis.

Buska apsiverke kaip kūdi
kis; pagriebė kanauninka už 
ranku ir karsztai bueziavo de- 
kavodamas už gerus jo mie- 
rius, prižadėdamas jog per vi
sa gyvasti bus dėkingu jam 
jeigu pasiliks iszgydintu. Ka
nauninkas nedavė jam tuojaus 
almužna bet po atgiedojimui 
jutrinos tare in susirinkusius 
zokristijoj kunigus ir bažnyti
nius tarnus:

— Ar pažystate jus stebuk
lą Szv. Petro?

— Koki stebuklą?
— Iszgydymas paliegusio 

prie bromo maldnamio Jeruza- 
leme. Ar norėtumėt ka tokio 
pamatyt ?

— Tai-gi ant iszgydymo pa
liegusio prie duriu bažnyczios.

— E, szposauji, kanauninke!
— Ne szposauju. Eikite su 

manim o asz jums parodysiu.
Po tuju' žodžiu iszeme isz po 

sutono gera lazda ir ėjo prie 
bažnytiniu duriu o visi paskui 
ji. Alėjas atsiliepe in kolieka:

— Sunaū, atėjau iszpildyt 
mano prižadejima ir turiu drū
ta vilti jog tave iszgydinsiu.

— Dieve duok! — sudejavo 
nobažnai kolieka.

— Dabar gailekis už savo nu
sidėjimus, — tarė kanaunin- 
kas. Iszkele jis lazda ir isz vi
su pajiegu paleido per szon- 
kaulius koliekai.

— Ai! ai! — suriko Buska,— 
kunige geradejau, tai skauda!

— Ne abejok, sunau, neabe
jok! — szauke kanauninkas. — 
Tu nežinai koki drūtuma turi 
szita lazdele kuri likos pa- 
szventinta ant to mierio — ir 
vela paleido su ja antru kartu. 
Kolieka pradėjo dejuot in pa
danges bet kanauninkas, suvis 
nesusimaiszes, kas kart kirto 
smagiau o nuolatos priminda
vo idant turėtu drūta vilti ir 
tikėjimą jog liks iszgydintas.

tokio budo gydymo. Ant gale, 
perimti gailesezia, ant verks
mo ir riksmo koliekos norėjo 
jam sulaikyt ranka bet jisai 
liepe jiems tylėt ir laukt. Tuom 
kart kolieka nenorėjo iszduot 
savo apgavimo nes mistino jog 
perkreipimu veido, riksmu ir 
verksmu sumin'ksztys szirdi 
kanauninko ir jog tasai pa
liaus savo “.gydymą” bet ta
sai linksmino ji ir tarė:

— iSunau, nevidonas žmo- 
giszku dusziu davė tau taja ko- 
liestva ir ne taip lengvai ji ga
lima iszguit bet nebijok nieko 
ir turekie vilti o stebuklas tu
rės būti.

Prie tuju žodžiu pradėjo 
taip smagiai Ikirst su lazda jog 
rodos ketino jam visus kaulus 
sulaužyt. Dabar kolieka jau tu
rėjo to už daug. Pamisimo sau, 
jog jeigu lobaus nudavines tai 
turės 'savo kaulus nunesžt na
mon maisze. Per tai drikst, pa- 
szoko ant 'kojų, numetė kru- 
kius ir davai bėgt, keikdamas 
kanauninka kas tik jam pa
puolė ant liežuvio.

Visi stovėjo nutirpia o ka
nauninkas atsisukęs in juos ta
re su nusiszypsdjimu:

— Na, matėt patys. Ne es
mių szyentas bet ant kokio 
man stebuklo atėjo, toki jums 
parodžiau.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisžkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISŽKAS 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
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I Visoję aplinkinėje nesirado ' 
piktesnio žmogaus kaip iSta- 
Jnislovas Žvirskis, arba kaip ji ' 
Itrumpai žmones praminė ‘ ‘ pik- 
jtas Stasys” locnininkas pui- ■ 
įkios ukes.

Nuo pat ryto iki vėlybai 
ii'akeziai jo barometeris rody
davo “viesulą.” Jeigu slūgine ' 
paberdavo truputi sziaudu ant 
jkiemo, arba jeigu in laika ne- ■ 
pargindavo arklius isz lauko. ' 
larb'a jeigu bernas paimdavo 
(sauja daugiau szieno tai nuo
latos buvo už tai yaina.

Per visa diena kaimuotis 
yaikszeziojo aplink narna už- 1 
pykęs, rėkdavo ant to, tai to, 
Spjaudydamas kaip morezinis ■ 
patinas o slūgine mistino jog 
jis visas yra perimtas trucizįna 
nes jeigu ji butu suede žmog- 
ėdži'ai, tai turėtu visi iszmirt. 
Senas bernas nekarta kalbėjo 
idant ji apdet lankais nes gali 
(ateityje subyret.

Visam kaime vela nesirado 
linksmesnio bernelio Ijiaip Juo
zas Kriaucziukas. Skyrėsi ta
ftai nuo Žvirskio kurio suvis 
pekente ir niekad in ji nepra- 
kalbedavo.

Priesz daugiau kaip dvide- 
fczimts metu adgal atėjo pas 
jkriaucziu Samulevicziu, senas, 
apiplyszias žmogus. Atvede su 
Isavim verkenti vaikiuką, netu- 
rinczĮo daugiau kaip keturiu 
metu senumo. Ant iszganymo 
jižkeikinejo idant ji priimtu 
pernakvoti ir ka likos padary
ta. Ant rytojaus rado ji negy- 
ya o vargingas kūdikis bėgiojo 
įapsiverkes aplink negyva tęva.

Palaidojo nepažinsiama bet 
Ka padaryt su kūdikiu? Jesz
kojo nebaszninko kiszeniuose 
ar gal neužtiks kokios korteles 
isz ko galėtu dažinot isz kur 
paeina ir kaip vadinasi bet 
nieko nesurado. Kūdikis nega
lėjo. nieko daugiau pasakyt 
kaip tik jog vadinasi Juozu
kas.

Kriauezius pastanavijo kū
diki pasilikt pas save. Kur ket
vertas randasi ten ir penktas 
ras vieta, stengsis idant kūdi
ki Krikszczioniszkai iszaugint. 
Ant to sutiko ir visos gimines, 
neklausdami daugiau isz kur 
Vaikinukas paėjo. •

'Taip iszaugo mažas Juozu
kas ant puikaus jaunikaiezio. 
Linksmas vaikinas patiko vi
siems tiktai Žvirskis negalėjo 
ant jo žiūrėt. Kada tik sutikda
vo Juozą, vis pykdavo ir ka 
tokio po nosia sau murmėjo. 
ĮKitaip kalbant, bijojo vaikino.

Paskutiniuose laikuose pate
mino Žvirskis jog Juozas nuo 
kokio tai laiko tupinėjo apie 
jo duktere ir jog Onuka beveik 
kas diena sėdėdavo prie tvo
ros rodos kad ant ko laukdavo, 
penis žinojo ka tai ženklina.

— 'Tasai ubagas nori mano 
duktere, — pamisimo sau se
nis. Bet velnią sues! Turiu ge
ra aki. Mergaite verta geresnio 
Žmogaus ne kaip tas ubagas.

Norints gana sergėjo dukte
rį bet nieko negalėjo dažinot o 
klaust apie tai jos nedryso nes 
butu visame užsispyrus. Tikėk 
įtu moterei!

Bet Žvirskis turėjo pats da- 
isižinot. Viena Nedeldieni atė
jo pas ji Juozas. Gal skaityto
jas atmins ko atėjo. Puikei pa- 
prasze Žvirskio apie ranka 
.Onutės.

Nežinojo pats kokiu budu 
radosi už duru puldamas in 
rankas Onutės kuri stovėjo už

duriu ir klausė. Dabar paszau-' kaima užėjo in karcziama ant 
ke senis duktere ir davė jai ge--atsilsio ir nakvynes. Kada taip 
ra pamokslą kurio gal neuž- (sau sėdi prie stalelio, patemino 
mirsz pakol gyva bus.

Po tam atsitikimui siuto1 žiurėjo ant jo temingai. Ant 
Žvirskis kaip padukias. Onute'galo kaimuotis prakalbėjo: 
vaikszcziojo nuliudus ir nega-' — Ar galiu tavęs užklaust, 
Įėjo sau surast vietos. Kada-jaunas žmogau,.iszkur paeini? 
tik sueidavo su tėvu tai vis ant 
jos barėsi ir sznairavo.

II.
Kas mistino apie padėjimą

jog sėdintis prie jo kaimuotis

ties numirė. Numirė nebagele 
dideliam varge. Tu tada turė
jai vos keturis metus. Ka-gi 
galėjau daryt su tavim? Gimti
niam kaime nebuvo jokiu gi
miniu o kaimyniszkam kaime
lyje gyveno tavo tėvo gimines 
kurie rasze po smereziai tavo

Nusidivijas dirstelėjo Juo- motinos idant prisiunst tave 
zas ant nepažinstamo. Vaiki- pas juos. O kad patys neture- 
nas atsake: t

— Esmių isz Kosacziu, isz 
Žvirskio jog taip su žmonimis I kalnu, 
apsieidavo nežinojo ji gerai.
Kada pats pasilikdavo, veidas užsimislines. Jeigu man to 
jo baisias kanc’zias perstatine- nebūtum pasakęs, bucziau pri- 
jo o. tada reikėjo ant jo gailė
tis. Gal turėjo kokia nerimasti 
ar rūpesti kuri grauže sanžinia 
jo.

Negalėjo niekam pasakyt 
kas ji vargino, ne jo nebasz- 
ninke pati negalėjo nieko nuo 
jo dažinOt, kokia sunkenybe su 
savim velka diena ir nakti.

Žvirskis būdamas da jauni- 
kaieziu pilnas sveikatos ir drū
tumo, gryžo viena karta isz 
bažnyczios Nedėliojo nuo Mi- 
sziu. Vaikinas ėjo >sau szvil- 
paudamas. Sztai sutiko žmo
gų einanti su punduleliu ant 
pecziu. O kad buvo užsigėręs, 
stojo ant keliu ir sulaikė pake- 
levinga. Tasai užpykias jog 
ant lygaus kelio jam užstojo, 
pradėjo bartis o nuo to atėjo 
prie musztynes.

Stasys buvo miklesnis ir 
drūtesnis. Taip susiėmė abudu 
prisiartino prie kraszto uolos. 
Vienas pastūmimas o pakele- 
vingas puolė in prapulti. 
Trumpas riksmas davėsi gir
dėt, Stasys isz baimes nežinojo 
ka daryt. — Kokia tai neapsa
koma baime vare ji nuo tos 
vietos bet balsas sanžines da
vėsi girdėt paskui bėganti.

— Žudintojas, žudintojas, 
laikylclt jiTBKs puolė' nuo to
sios uolos turėjo užsimuszt ant 
szmoteliu. Žvirskis in meta po 
tam apsipaeziavo. Galėjo būti 
laimingas su savo gera paeziu- 
le kad kirmėlė sanžines nebu
tu ji graužus. Tokiu budu sto
josi kokiu ji dabar žinome. 
Sanžine nedave jam atsilsio.

In kėlės sanvaites po iszme- 
timui Juozo už duriu, stovėjo 
du jaunieji prie girrios — Juo
zas ir Onuka. — Po apsiėmi
mui Juozo galima buvo pažint 
jog dingo jame visa linksmy
be; nuliūdęs laike rankeles 
mergaitesl kalbėdamas:

— Tegul Dievas tave užlai
ko savo globoje 
abudu niekad to 
sime!

Onuka pradėjo
Juozui pradėjo aszaros byrėt.

— Ne, Juozuti, tu ne eisi, 
asz be tavęs negalėsiu gyvent.

— Apsimislyk! Tavo tėvas 
yra tame prieszingas, niekas to 
neperinainys. O ant galo, jis 
yra tavo tėvu, priesz ji turi už- 
laikyt ketvirta prisakyma. Ant 
ko patraukia meile kuri prie 
nieko neatveda? Geriau atsi- 
skirkim dabar kol galime sau 
narsiai in akis pažiūrėt. Steng- 
kimes apie vienas kita už- 
mirszt.

Juozas darodinejo jai gerai 
ir iszmintingai, kaip tik gali

, doras vaikinas, turėdamas 
, sziek tiek sanžines.

Onukai rodėsi jog jai szirdis 
plysz isz gailesties nes turėjo 
pripažinti Juozui teisybe. Bet 
neužmirsz apie ji kad ir szim- 
ta metu pragyventu.

Ant galo atsiskyrė; Juozas 
nusidavė in svietą jeszkot nau
jos tarnystes, Onuka nuėjo na
mon gyvent nubudime.

in.
Kada taip ėjo nuo kaimo in

— Taip, —atsake kaimuotis

Onuk, mes, 
nepermainy-

verkt o ir

siekęs jog esi sunum Strucžkos 
kuris praeita meta sugryžo isz 
Amerikos. Esi panaszus in ji 
kaip du laszai vandens.

— Ha, kartais randasi žmo
gus panaszus in viens kita — 
atsake Juozas ir valgė toliaus.

Vienok senis nepaliove ant 
to nes klausinėjo toliaus:

— O ar gyvi da tavo tėvai?
— Tikru tėvu nepažinojau. 

Priėmė mane svetimi už sunu. 
Isz kur paeinu tai pats neži
nau.

Tada senis greitai paszauke.
— Na, tai mano pirmas nu

žiūrėjimas buvo tikras. Kalbu 
tau jog Struczkui prapuolė sū
nūs, keturiu metu senumo, ka
da tėvas radosi Amerikoj. Se
nas bernas buvo nuvedės ji pas 
gimines ir nuo to laiko niekas 
apie ji nieko nedažinojo.

— Dieve mano, — paszauke 
Juozas. — Vaikas keturiu me
tu tai asz, kaip man kalbėjo 
mano augintojai. Kalbėjo man 
jog atvedė mane pas juos ko
kis tai įsusirgias žmogus kuris 
nakties laike numirė. O ir asz 
atsimenu kaip ėjau su kokiu 
tai žmogum kuris tankei ant 
manės pyko kad negalėjau 
greicziau su juom eiti. Visa 
naktr'praleidau prie grabo mi
rusio. Taip kaip sapnas tas vis
kas man po galva slankioja.

Kalbėdamas tai jeszkojo ko 
tokio apie kakla ir iszeme isz 
krepszelio medalika ant kurio 
buvo pavidalas Motinos Szven- 
cziausios Auszros Bromo ir 
auksinis pinigėlis.

— Dabar jau ant tikrųjų ži
nau. Pažinstu ta viską kuoge- 
riausia, pats užriszau ta krep- 
sziuka aplink tavo kakla prie 
Krikszto szvento. Esmių tavo 
Krikszto tėvas ir nekarta gai
lėjausi jog daverne tave po ap- 
globa žmogaus, kuris tankiai 
pasigerdavo. — Kalbėdamas 
tai senis prisiartino arcziau 
prie Juozo ir suspaudė szirdin- 
gai kaip savo locna sunu.

— Taip tai Szvencziausia 
Motina Auszros Bromo turėjo 
savo globoje. Matau tai ant ta
vo veido jog esi Dievobaimin
gas vaikinukas.

Žodžiai senuko puikiai atsi- 
muszinejo in ausis Juozo.

— Na, tai gal žinote mano tė
vus ir kur gimiau? Dieve ma
no, negaliu daeit prie saves, — 
kalbėjo verkdamas.
Senukas neperszkadinejo jam 

verksmo po tam atsisėdo prie 
jo ir pradėjo apsakyma.

— Tavo tėvas kitados turė
jo puiku turteli ir gera paczia 
bet buvo didelis niekszas. Vos 
pora metu gaspadoriavo, pri
darė tiek skolų jog negalėjo isz 

1 ju iszbrist. Tavo motina tuom 
labai rūpinosi, prasze jo ir 
melde idant apsimalszintu bet 
viskas ant niek. Kada jau visai 
praleido visa turtą, dingo kas- 
žin kur, prapuolė kaip akmuo 
vandenyje o po tam pasirodė 
jog iszkeliavo in Amerika.

Gali sau persistatyt kokiam 
varge pasiliko tavo motina. 
Da metus gyveno o isz rupes-

jo ant to laiko, padavėm tave . 
po apgloba seno žmogaus apie < 
kuri jau žinai, kuris tave keti
no nuvest pas tavo gimines.

Mislinome kad tave atvede ( 
ant prižadėtos vietos nes jo- < 
kios žinios apie tave neaplai- j 
kerne. Tik praeita meta, kada , 
tavo tėvas sugryžo isz Ameri- j 
kos, iszejo viskas. Gimines, ] 
nuo kuriu jis norėjo pasiimti 
Jave, nusistebėjo labai kada ] 
apie tai ju užklausė. Taip pra- ( 
gaiszino vargingas tavo tėvas : 
vienatini kūdiki ir buvo tvir- . 
tas jog tu es numiręs. Yra tai 
labai paguodotas žmogus ir 
privalai jo nesisarmatint. Su
sirinko pinigu Amerikoj. Pats 
ant galo pamatysi, kada nuei
si su manim in kaima.

Skaitytojas gali dasiprasti 
del ko Juozas negalėjo per vi
sa naktį užmigt. Kada pradėjo 
dienytis, pasirenge su senuku 
keliauti in savo gimtini kaima.

Buvo jau beveik pietus kada 
pribuvo ant vietos. Su nusiste
bėjimu (dairėsi Juozas aplink 
atsimindamas sau nekurtuos 
daigtus nuo kūdikystes. Mate 
jis kitados taji augszta boksz- ■ 
ta su žibancziu kryžium o ir 
mažas kromelis ant kampo uly- 
czios kuriame pirkinėjo saldu
mynus o ir atsiminė sau apie 
dideli ketur-kampini narna ku
ris jam perstatinėjo kokia 
slaptinga ateiti. , l

Senis 'temingai žiūrėjot ant 
Juozo kada jau buvo ant vie
tos, nulipo abudu nuo vežimė
lio o senis pradėjo kalbėt:

— Dabar suraskie savo tęva. 
Esmių akyvas ar ji surasi be 
pravadnyko.

Prie dideliu dyvu senuko, 
Juozas pasuko in paszaline uly- 
czaite isz kur eidavo ant di
desnes ulyczios. Ant kart susi
laikė prie puikaus didelio na
mo.

— Ne, tai ne czionais szitas 
namas iszrodo per naujas, per 
gražus, —paszauke.

— Gerai tropinai, — paszau
ke senis. — 'Tai yra tavo gim
tinis lizdas nes tik tavo tėvas 
pastate nauja narna in vieta 
seno.

Su neapsakomu nusistebėji
mu inejo Juozas su senuku in 
vidų. Mato sėdinti da drūta 
žmogų prie stalelio, peržiūrė
damas kokias ten popieras. Ta
sai kada paregėjo Juozą, szo- 
ko ant lygiu kojų.

— ‘Teve! — paszauke jauni- 
. kaitis o tasai nemislydamas il- 
. giau, tik eidamas pagal baisa 
■ savo szirdies, prispaudė ji prie 

teviszkos krutinės.
— Sunau įmano mylimiau

sias, mano brangus kūdiki! — 
szauke apsiverkęs tėvas. — Tu 
esi juomi nes szirdis man taip 
kalba. Dieve, mano Dieve, kaip 
galiu Tau atidekavot už taip 
neužsitarnauta didele gerade- 
jyste!’

Tuom kart senas gaspado- 
rius iszejo nepatemiritas nes 
nenorėjo pertraukt linksmy
bes abieju.

Sūnūs dabar apsakė tėvui vi
sa savo gyvenimą ir kaip suti
ko savo Krikszto tęva. Po tam 
apsakė tėvas kaip nusidavė in 
Amerika kaip po sugryžimui 
pataisė įsavo gaspadorysta. 
Iszejo viena nakti be paczios

žinios nes kitaip pati nebutu da važiavau .su sunum per kai- 
ji leidus. Kada susirinks-sziek ma. Turėjai drūta delnai 
tiek pinigu, ketino pasiimti ja 
su vaikiuku pas save.

— (Su dideliu vargu pribu
vau in Amerika, — pasakojo 
jis, — bet ne taip greitai žmo
gus galėjai pralobt, kaip tai 
sau mislinau. Turėjau vargo 
in vales. Ant galo, kada jau 
susirinkau sau turteli, para-

—Del Dievo szvento, kaip 
tu galėjai iszėit isz 'tos prapul
ties.

— Jeigu bucziau nupuolęs 
iki dugnui tai jau ne bucziau1 
galėjas surinkt savo kaulu bet! 
ant giliuko nupuoliau tik tris 
mastus ant atsikiszusio ak
mens o norints szaukiau pa- 

sziau pas paczia idant pribūto giaubos bet manes negirdėjai., 
pas mane. Trumpam laike ap- Ant galo pats, kaip galėjau, 

iszsigavau isz savo nelaimingo 
padėjimo ir nusidaviau in toli
mesne kelione.

— Oj Dievuti, kiek tai asz 
pragyvenau vargo ir baimes su j 
žudinsta ant savo sanžines. O 
kas daugiau, jog in puse meto 
po tam rado žmogaus kaulus 
ant dugno tosios prapulties ir 
nuolatos mislinau jog tai tu 
buvai, — kalbėdamas tai Žvir
skis užsidengė sau akis ir ver
kė. Dabar nors atsikvėpsiu 
lengviau!

— Bucziau užmirszias ko 
pas jus atvažiavau. Atvažia
vau praszyt tavęs tavo dukters 
už paczia mano sunui Juozui.

Žvirskis žiurėjo ant jo su 
dyvu. — Juozas Kriaucziukas, 
— tai yra jusu sunum? — Kaip 
rodos tai sziadien ne bus galo 
dyvam.

Tada sveczias apsakė jam 
visa atsitikima apie kuri jau 
mes žinome o ant galo dadave.

— O ka, ar vela iszleks per 
duris jeigu neduosi Onukos?

Sztai ant veido Žvirskio pir
ma karta pasirodė szypsena ir 
jis tarė: — Pirma karta Juo
zukui nepasiseke tegul bando 
vela!

— To nenorės bandyt antra 
karta nes rodosi man jog jusu 
duktė nenorės pasilikt zoko- 
ninke.

■— Negalėjau7' ant J uozuko 
žiūrėt nes jo panaszumas in 
tave primine man tave, kuri 
maniau jog nužudžiau, bijojau 
jo kada tik pamaeziau. Dabar 
tai žinau priežastį mano bai
mes.

laikiau adgal laiszka su 'para- 
szu jog adresantka numirė. Pa- 
stanavijau tuojaus sugryžti in 
teviszkia. Apėmė mane didele 
gailestis kada man pasakė gi
mines jog tavęs neatvede nie
kas pas juos o apie seni dingo 
visa žinia. Žiūrėk czionais gu
li suraszytu popieru apie tavo 
dingima. ‘Bucziau tavęs jau 
niekad nesuradęs jeigu nebutu 
sutikės 'tave Krikszto tėvas.

Kokia nepaprasta galybe 
trauke Juozą ant kapo moti
nos, vargingos muczelninkes, 
kuri tiek panesze sunkenybių 
ir vargo ant szio pasaulio.

Beveik per dvi nedelias per
buvo Juozas teviszkam name. 
Norėjo dabar nusiduot pas sa
vo priimtus tėvus ir padeka- 
vot už krikszczioniszka užau- 
ginima. Laike piet primine tė
vui apie tai.

— Stebiuosiu jog tas man 
neatėjo ant mislies padekavot 
geriems žmoniems, — tarė tė
vas. — Ar žinai ka? Rytoj nu
važiuosim abudu pas juos.

Juozas pradžiugo ant rodos 
tėvo. Senis mistino jog sūnūs 
džiaugiasi tuom jog su kuom 
kitu pasimatys o ne su priim
tais tėvais. Dirstelėjo ant jo 
isz szono ir nusijuokė.

Ant rytojaus ritosi puikus 
vežimėlis pakinkytas in pora 
bėru.

Kas buvo do dyvai kaime 
kada žmones paregėjo važiuo
janti Juozą su puikiai pasirė
džiusių ponu.

Per langa Žvirskio namo 
žiurėjo mielas veidelis mergai
tes bet tuojaus insitrauke ka
da paregėjo Juozą szaukdama.

— Del Dievo szvento, juk 
tai Juozukas szale nepažinsta
mo pono! Ka tai gali ženklint?

Abudu užvažiuoja priesz na
rna kriaueziaus ir metasi Juo
zas ant kaklo savo augintoju 
kurie isz pradžių nežinojo apie 
ka czion eina nes ant kart ne
pažino ji sumi'szime. Apie ka 
ten kalbėjosi lengvai galima 
dasiprotet.

Po tam nuvažiavo pas tęva 
Onutės. Onuka isz tolo juos pa
mate. Norints nežinojo ko at
važiuoja bet kada nepažinsta- 
mas pabarszkino in bromą, pa
sislėpė ji kamaroje.

Žvirskis iszejo priimt sve- 
czius. Bet kas tai? Ant kart vi
sas pabalo, pasiyre adbulai ir 
butu parpuolęs jeigu ne durys.

Žvirskis suriko isz baimes 
szaukdamas.

— Ar negyvi atsikėlė isz 
grabu!

— Ne, bet nekuria tiktai, — 
paszauke tėvas Juozo, — yra 
gyvi ir sveiki. Po tam paėmė 
nusistebėjusi Žvirski už ran
kos ir inejo visi in grindžia, 
prie dideliu dyvu visos szei- 
mynos. Juožas nežinojo kas su1 
juom darėsi kada paregėjo 
Onute žiūrint isz kamaros lan
gelio ir netemino ant kalbos

■ abieju seniu.
— Ne, tai ne biustu? Ar esi j 

i tuom žmogum, — užklausė 
i Žvirskis.

— Taip, tas pats kuri nustu- 
s mei nuo uolos. Atsiminiau ka-į

Nekalbėsime daugiau kas at
sitiko tik tiek pasakysim jog 
trumpam laike atsibuvo pui
kios vestuves. O taip-gi turime 
primint jog piktas ir nesutin
kamas Žvirskis nuo tos dienos 
stojosi suvis kitokiu žmogum.

Kas-gi galėjo tikėtis jog 
Juozukas pasiliks žentu pikto 
Žvirskio ir jog tasai suvis per
simainė ant linksmaus ir do
rans žmogaus ir su visais gy
veno prieteliszkai. —Galas

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelta 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

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.

Ant vienu sugertūviu, 
Atsibuvo visko iri vales, 

Prisirinko ten senu ir jaunu, 
Bobeliu, vyru ir vaikinu. 

Buvo tai szventadienine diena, 
Svarbiausia isz visu, viena, 

Kada geri žmones in bažnyczia 
ėjo, 

Del szitu tas neapejo.
Varinėjo visokius szposus, 

Kele riksmą ir juokus, 
Visokius niekniekius iszra- 

dinejo, 
Kunigus ir gerus žmonis isz-

1 juokinejo, 
Taip tai tęsęsi per visa diena, 
Gere in vales, žiūrėk jau kelios 

bobeles nepaeina, 
Buvo tai gauja bambizeliu, 
Nemokanti isz knygeliu ne 

poterėliu, 
Ba tokiems poterelei neapeina, 
Bile in vales raugalo iszsigert 

gauna.
Jus bambizelei apsimalszykite, 

Ir biski dorian gyvenkite, 
Ba kita karta kitaip pa

darysiu, 
Vardus ir miestą patalpysiu.

* * *
Viena mandra Lietuviszka 

moterele, 
Prasiminus save Ameri- 

konkele, 
Liepe burdingieriui bambiliu 

pasamdyt, 
Ant Skul kino f erų nuvažiuot. 
Pasiėmė tiek arielkos ir alaus, 

Kad užtektu ant mažiuko 
baliaus, 

Žinoma, turėjo gera laika, 
Bet isz to pasidarė juokinga 

j' Laika. .
Apie viską negaliu czion 

j . " apraszyti, 
Ba daug vietos nenoriu 

užimti, 
Tik tiek pasakau, 

Ka tikrai tam mieste macziau.
Svetimtaueziai isz to visko 

juokėsi, 
Net žiūrėti negalėjau ir koktu 

darėsi, 
Kad tokios nevos Ameri- 

konkos, 
Tai szirdeles tikros pagonkos.

Lietuviams sarmata daro, 
Dyvai kad tokios da neiszvaro, 
Gėriau bu moterele pasitaisyk, 

Savo kvailumą isz galvos 
iszvaryk, 

Ba kaip arit tavęs visi užklups, 
Durnumą isz tavęs iszlups, 

Tada kitaip apsieisi,
Ir savo tautai sarmatos j 

nedarysi.
* * *

Lakavanos paviete, ’ ’ 
Gana dideliam mieste, 

Randasi kelios tokiu merginu* 
Kurios szandija isz Lietuvisz- 

ku vaikinu.
Tik su Ungarais, Italais ir Sla- 

vokais užsideda, 
Lietuviams sarmata daryti jau 

. j pradeda,
Savo tauta niekina bjauriszkai, 

Visur nenori kalbėti 
Lietuviszkai.

Liėtuviszkus vaikinus visaip 
iszvadina,

Ir visus bjaurei iszjuokiria, 
Mat jaunos, ir nežino ka daro, 

Tėvai invales proto in galva 
neinvare,

O gal su laiku protą gaus, 
Su makaronais vaikszczioti 

paliaus.



“SAULE” Mahanoy City, P«.

i ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH. PA
— Praeita Seredos vakara 

likosmirtinai paszautas Airi- 
szis, Jonas Scanlon, 61 metu, 
kuris gyvena Vulkano pecze- 
je, — ar tai pats sau nusiuntė 
kulka in szirdi ar kas kitas tu
rėjo tai padaryt nes to da ne- 
isztyrineta pakol koroneris ne
padarys visiszkos sliectvos. 
Palicija nuveže ji in Locust 
Mountain ligonbute kur mira 
in puse valandos. Revolverio 
nesurasta, su kuriuom likos 
perszautas. Paliko paczia ir 
kelis suaugusius vaikus. Nu- 
szautasis buvo kitados angli
niu bosu keliose kasyklose 
czionaitineje aplinkinėje ir bu
vo žinomas del daugelio žmo
nių o paskutini darba turėjo 
kaipo naktinis sargas prie Vul
kano kasyklų. Vietine ir vais
tine palicija da ir sziadien ty
rinėja kokiu budu Scanlonas 
likos paszautas bet gal atei
nanti sliectva tai iszrodys.

—■ Stanislovas Kirelevicz- 
ius, 51 metu amžiaus, 215 So. 
Ferguson uly., randasi vietinio- 
je ligonbuiteje su iszlaužta ko
ja. Likos sužeistas Shenan
doah kasyklosia laike darbo.

Isz Visu Szaliu BAISUS ATKERSZINIMAS 
PANIEKINTOS KATES.
Varszava, Lenk.,— Kaimeli- 

je Ciengovicuosia, ūkininką? 
tojo kaimo, Jonas Kaczmara, 
turėjo didele kate, su kuria pa

— Ana diena taip buvo 
prisigrūdę žmonių prie takso- 
riaus ofiso kad net palicija tu
rėjo daryti paredka. Mat visi 
skubinasi užsimoket taksus 
kad galėtu balsuoti ateinan- 

* ežiuose rinkimuose ir suezedyt 
bausme. ' J i K'Wif

Girardville, Pa. — Didelis 
Balius bus laikomas del su- 
szelpimo (Stanislovo Gulbino, 
kuris yra žinomas 'vietiniams 
kaipo mainu auka, netekes 
akies ir sveikatos o valgyt ir 
gyvent da norisi. Todėl su vie
tiniu draugu pritarimu suma
niau parengti szi balių kaipo 
drauigams ir draugėms del j 
smagumo ir tuom paežiu sykiu 
saves suszelpimui draugiszkai. 
Balius atsibus Ketvergo vak., 
Spalio (Oct.) 29-ta, 1936, vie
ta kampas, Second ir Ogden 
uly., Girardville, Pa., Inžanga: 
moterems ir merginoms 25c., 
vyrams 40c. Pradžia 7-ta vai. 
Vak. Gros gera orkestrą. Už- 
praszau visus, St. Gulbinas.

GRABAS PO
GRINDIMIS steigdavo be jokios mielaszir-' i 

■ dys-tes. Kaczmara pavalgęs pie- 
tus, atsigulė ant trumpo pasil- 
sio ir užmigo ant szieno. Tame 
laike kate mėtėsi ant miegan- 
czio su visu smarkumu ir per
kando gerkle. Ūkininkas grei
tai pabudo ir pradėjo szauki 
pagialbos, kaimynai subėgo ir 
atplesze kate nuo gerkles, 
tuojaus nuveže Kaczmara 
artima miesteli, kuris mirė 
trumpa laika.

TEVAI APGAILESTAUDA
MI SAVO DUKRELE VIE

TOJE JA PALAIDOTI 
ANT KAPINIU, TAI 
PALAIDOJO PO GRIN

DIMIS SAVO NAMO.

; ‘ Pereita Sereda, Necho
Allen hotelije, Pottsville, Pa., 
buvo suvažiavimas delegatu 
in Pennsylvanijos Liet. Rep. 
Kamisijos, ant kurio buvo 
svarbus apkalbėjimai kas ki- 
szasi viso Pennsylvanijos poli- 
tikiszko darbszavimo. Susirin
kimą atidarė gerai žinomas ad
vokatas W. Kranceviczius isz 
Shenandorio, kuris yra pirmin
inkas tosios organizacijos ir 
yra gabus kalbėtojas ir karsz- 
tas darbininkas del labo savo 
tautiecziu. Delegatai buvo su
važiavę isz Lakavanos, Luzer- 
nes, Northumberland© ir Schu
ylkill pavietu. Delegatai likos 
pavieszinti su vakariene ir su- 
sipažinia vieni su kitais, iszrei- 
szke savo padekavone del pir
mininko Krancevicziaus už 
malonu priėmimą ir iszreiszki- 
ma kame tasai susirinkimas li
kos suszauktas.

Wilkes-Barre, Pa., f Kazys 
Doteris, 9 Mitchell uly., Sebas
topol, mire. Palaidotas su ba
žnytinėm apeigom Pittstono 
Szv. Kazimiero para, kapuose.

—■ Kaip girdėt, tai senber
niai suka apie szesziolikines. 
Geriausias būdas gavimui mer- 

nusipirk automobiliu.
nežiūri kas

ginus,
Dabar merginos 
automobily sėdi ir kiek siutu 
ar marszkiniu turi, kad ten ir 
kelmas sėdėtu, bile tik geras 
automobilis. Jei to neužtenka, 
tai fundyk. O kaip nustosi 
fondines, jos tuoj ’pas savo vai
kinus iszlakstys. Mat, ju vai
kinai nedirba, o jos nori iszsi- 
gerti, tai seka kas pinigu turi, 
nors ir kelmą.

Teisingas Vaikutis

Lietuviszkas Szokis
Atsibus Panedelio vakara, 

12-ta Spalio (Oct.) 1936, Aidu- 
kaiezio saleje, 1139 E. Maha
noy uly., Mahanoy City, Pa. 
Grajis Lietuviszki muzikantai. 
Bus geru gerymu ir užkandžiu 
Atsilankykite visi o praleisite 
linksmai laika. Prasidės 7:30 
valanda vakare. Inžanga tik
tai 25c. (3-t.)

PARSIDUODA FĄRMA.

130 akieriu geros derlingos 
žemes, 8 kambariu namas, di
delis tvartas, 2 arkliai, 3 kar
ves, 1 bulius, 1 telyczia, 4 kiau
les, 200 visztu, maszinos, misz- 
kai, užtektinai beganezio van-, 
dens, pieva ir visi padarai. Pi
giai tik už $4,800. Seni žmo
nis turi parduot. Farma ran
dasi Beaver Valley. Atsisz.au- 
kite ant adreso:

W. RUSCAVAGE.
517-519 W. Mt. Vernon St., 

Shenandoah, Pa. (Oct20

Szimukas, sūnūs vargingo 
malkiaus, sėdėjo girrioje po 
medžiu ir graudžiai verke. Ko
kis tai ponas, puikiai pasirė
dęs, kuris 'taja diena radosi 
ant medžiokles girrioje, prisi
artino prie jo užklausdamas:

— Ko taip verki, mano vai
keli? I i

— Ak mano pone, —- atsake 
Szimukas, — tėvas siuntė ma
ne in miestą parneszti gyduo
lių del mano serganezios ma
mytes bet asz nelaimingas pa- 
mecziau masznele su pinigais.

Ponas iszsieme isz kisze- 
niaus puiku szilkini maisziuka, 
pilna auksiniu pinigu, užklaus
damas Szimuko:

— Ar gal szita maisziuka 
pametei?

— Ne ponuli, mano buvo 
skurinis ir jame radosi mažai 
pinigu.

— O gal tai szitas? — tarė 
ponas iszsitraukes maža ir ge
rai apnesziota maisziuka, ku
ri buvo radęs girrioje.

— Tas pats! Tas pats! — 
suszuko linksmai 
isztiesdamas ranka 
imt maisziuka.

Ponas sugražino
maisziuka in kuri nematant in
dėje auksini pinigą isz savo 
puikaus krepsziuko, del vaike
lio už jo teisingumą.

Drumguin, Irlandija.,— Kė
lės mylės nuo czionas gyveno 
puikiam palivaikelije szeimy- 

Į na Gąston Gillingeru, kurie gy
veno 'dideliam sutikimia ir su
silaukę dukrele. Dukrele augo 
puikei bet kada susilaukė apie 
keturis metus, mirė nuo džio
vos. Tėvai kone iszejo isz pro
to, netėkia savo mylimo kūdi
kio, o ypatingai motina, kuri 
užsispyrė nepersiskirt nieka
dos su savo kūdikiu, bet moti
na apsimalszino dienoje laido
tuvių ir buvo labai rami. In 
kėlės sanvaites po mireziai du
kreles, staiga! inejo tarnaite in 
tarnaite kad nuszvaryti kam
barius ir kone apalpo isz nusi
stebėjimo isz to ka pamate vie
nam kambaryje. Divonas nuo 
grindų buvo nutrauktas, ply
tos buvo iszimtos o motere pri- 
gelbinejo savo vyrui mūryt ko
ki tai szlcpa po grindimis. Po
nas paliepė tarnaitei su moste
lėjimu rankos, kad apleistu 
kambarį, kuri baisiai persigan- 
dus iszbego laukan, praneszda- 
ma palicijai ka mate pas savo 
ponstva. In palivarkeli tuo
jaus suvažiavo palicijos kami- 
sija ir pamate po grindimis isz- 
muryta puikia maža koplycze- 
lia, o vidurije stovėjo grabelis. 
Matyt motina dalaike žodi kad 
niekad nesiskirs su savo myli
ma dukrele ir paslėpė po grin
dimis, kad ja galėtu atlankine- 
ti kas diena ir pasimelsti prie 
josios grabelio. Sudas susimy
lėjo ant motinos ir paliuosavo 
nuo bausmes, nes suprato, kad 
motina tuom,laikinei neteko 
proto.

Szimukas 
kad pasi-

Szimukui

in
in

Rinkimai ant Suv. Vai. Prezidento, 
Vice-Prezidento ir kitu Kandidatu 
atsibus Utarninke 3 Novemberio

Schuylkill ir Northumberland 
Pavieto Lietuviai balsuokite už

JAMES H. GILDEA
ANT KONGRESMONO 

Isz Coaldale, Pa. 
DARBININKU PRIETELIS

ANT STATE SENATORIAUS
BALSUOKITE UŽ

JOSEPH P. DANDO
Praszo juso balso ir intekmes

ANT SENATORIAUS
BALSUOKITE UŽ

C. W. Staudenmaier
Isz Ashland, Pa.

Praszo juso balso ir intekmes

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

NEISZEJO JAM ANT GERO.
Pati:—Asz su tavim ilgiaus 

negaliu gyventi, važiuosiu pas 
motina.

Vyras: — Na tai važiuokle 
po velniu, nors turėsiu pasilsi.

Pati:— Kaipgi asz galiu va
žiuoti, jeigu ji apleido tęva ir 
dabar atvažiuoje pas mus pra
leisti vasara, pakol susitaikys 
•su tėvu. ,

ATSIRADO ANTRAS 
“MAIŽIESZIUS.”

Amarasci, Graikija.,— Žmo- 
nys prie upes Arjish paregėjo 
maža l'uotele plaukent ir vie
nas isz ju nuplaukė ir pritrau
kė luotele priekraszto, kuri bu
vo užkalta. Kada ja atplesze, 
rado vidurije maža kūdiki, o 
prie szlebukiu buvo prisegtas 
laiszkelis ant kurio buvo pa- 
raszyta: “Asz girniau keturias 
dienas adgal, paimkite mane ir 
auginkite, o turėsite už tai gi
linki ir malone nuo Dievo.”

Prie kūdikio szlebukes buvo 
prisegtas didelis kopertas kur
iame radosi daugybe pinigu. 
Prie kūdikio radosi ir bonku- 
te pieno su gumine paipuke, 
kuri buvo pririszta jam prie 
burniukes isz kurios kūdikis 
žindė. Ant kūdikio paredu ga
lima buvo pažinti kad paeina 
isz geros szeimynos. Kaimo 
žmonys pasiėmė kūdiki del 
banka del kudikiogujnar rrrrr 
auginimo.

NUŽUDĘ PACZIA, UOSZVIA 
PO-DUKRE IR SAVE 

PASISZOVE.
Varszava, Lenk.,— Czionai- 

tiniam sude užsibaigė teismas 
prieszais V. Brzeczka, isz kai
mo Fikalu, kuris nužudė savo 
paczia, uoszvia ir po-dukre 
ant smert, o sau tik pasižeido 
ingalva ir vėliaus pasveiko. 
Uoszvia nuszove kada toji 
miegojo lovoje, o paczia ir po- 
dukre kada jos bego laukan isz 
grinezios. Padare tai, kaip 
aiszkino sude, isz priežasties 
nuobodumo gyventi, bet tyrinė
jimas parode, kad Brzeczka 
apsipaeziavo su senesne mote
re del josios turto, o pats kar- 
sztai insimylejo in jos duktere. 
Kelis kartus pa-tevis buvo pa- 
szauktas in palicija kad neda
vė malszumo savo po-dukrei.

" *»# 
MIELASZIRDINGAS VAGIS.

Oosterbout, Belgija., — Nuo 
ilgo laiko darbininkas Hasellt 
neturėjo jokio užsiėmimo, to
dėl sumanė apipleszt pirmutini 
žmogų koki patiktu ant kelio. 
Buvo tai ūkininkas Lierre Ithe- 
gam„ kuris sugryžine.jo isz jo- 
mąrko ta vakara, su nekuriu 
tavora koki negalėjo parduo
ti ant jomarko. Hasellt liepe 
ūkininkui sustoti1 ir paliepė 
atiduoti jam pinigus. Ūkinin
kas tare in vagi, — Sztai turiu 
prie saves tik tiek pinigu. — 
Vagis atsake: Ne Ipykie ant 
manes, geras žmogau, mano 
szeimynele nevalgia jau 2 die
nas ir man nieko daugiau ne
pasiliko daryt, kaip tik vagys- 
ta,— tarė darbininkas dedama
sis pinigus in kiszeni, bet 'tuo
jaus jam suminksztejo szirdis 
ir tarė:— Pasiimk adgal visus 
pinigus, man tik vieno užteks 
del maisto. Ukinykas paklausė: 
gal norėtum ka toki pasiimti 
isz mano vežimo1? Noretau la
bai, tarė vagis; pasiimk ir ta pi 
niga nes jisai man nebus nerei
kalingas jeigu man duosi mais
to. — Ūkininkas davė jam ka 
turėjo ant vežimo ir nuvažia
vo namo.

MUSSOLINI PAGERBIA MO TERES
KURIOS GIMDO VAIKUS.

Pagal premier© Mussolino nuomone tai moteres, kurios 
gimdo vaikus yra laikomos pas ji didžiausioje paguodoneje. 
Kada Mussolini pribuvo atlankyti miesteli Potenza, pasitiko 
ji daugelis moterių su kūdikiais. Mussolini atidavė garbe 
toms motinoms ir turėjo pasikalbėjimu su joms apie ju vai
kelius.

Ateiviai Paskutinėje 
Kareje

kitais 
nuo 

aiszki- 
“draf-

BALSUOKITE UZ

JOHN DOWNEY
ANT LEGISLATORIAUS

PIRMAM DISTRIKTE 
Praszo juso balso ir parėmimo

lis ateiviu butu buvęs augsz- 
tesnis jeigu federate valdžia 
nebutu padarius sutartis su 
alijantais apie ėmimą rekrutu. 
Szitos sutartys aprūpino kad 
ateiviai—gyventojai pavėlinti 
priisiraszyti prie ju paežiu val
džios pulku. Vien tik Anglijos 
valdžia prirasze 48,000 paval
dinius Suv. Valstijose sveti- not 30 szaliu. 
mos prisiraszymui misijos in- 
steigtos Suv. Valstijose, kaip 
tai Lenku legionas, prirasze 
apie 18,000 vyru ir Czeko-Slo- 
vaku legionas gavo ir gera 
skaitliu norineziu. Tas prisidė
jimas musu ateiviu prie savų
jų szaliu pulku naturaliszkai 
sumažino skaitliu ateiviu del 
Amerikoniszko “drafto,” ir 
sumažino nuoszimti apsigyve
nusiu ateiviu t-gmaujaneziu 
prie Amerikos militariszku ir 
laivyniszku pulku.

Kitas faktorius, kuris palie
te nuoszimtine rata ateiviu 
Amerikos armijoje, tai buvo 
nusistatymas neutraliszku val
džių. Tos szalys — Skandina
vu tautos, Holandija, Szveica- 
rija, Iszpanija ir kitos — drau
dė ju pavaldinius prisidėti 
prie militariszkos tarnystes. 
Bet deklarantai, pagal Ameri
kos instatymu ir regulaciju, 
turėjo papulti po “draftu.” 
Viena szalis sake vienaip, kita 
kitaip. Tad pasekmes szitu su- 
sikirtaneziu reikalavimu nuo 
neutraliszku ateiviu, kurie bu
vo užregistruoti buvo, kad tik 
24.87% padėti in Pirma Klia-

saulinio karo, net 11 duoti as
menims kurie gimė net 8 inval
idose szalyse — ne Suv. Vals
tijose.

565 isz 5,879 Distinguished 
Service Crosses apteikti “del 
nepaprasto 
musztynese” 
timtaueziams

didvyriszkumo 
buvo duota sve- 

kareiviams isz 
Tie kareiviai gi-

RADO MOTERE PRIKALTA 
PRIE KRYŽIAUS.

Madridas, Iszpanija.,—Kada 
pasikelelei inejo in miestą To
ledą, surado tamsiam užkabor- 
ije kokia tai jauna motere pri
kalta prie kryžiaus da pusgy
ve, kuria tuojaus nuėmė. Ma
noma kad tai turėjo būtie ko
kia vienuole isz vieno tenaiti- 
nio vienuoline. Motere apsakė 
pri(įsz mirti, kad ja keli žmonis 
sugavo ir prikalė prie kryžiaus 
užmefinedami jai, kad buvo 
sznipe.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsam uoto jas :: 
! Geriausia Ambulance » 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- kC 
kiam laike; diena ar Mm 
naktį. Visada turi pil- lįj 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. ss

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

'Gal visiems nubodo per tiek 
daug metu girdėti visokius už- 
metinejimus ant ateiviu apie 
ju dalyvavima paskutinėje ka
reje. Nesenei Kares Departa
mentas iszleido labai interesin
gus praneszimus apie prisidė
jimą musu ateiviu prie pasau
linio karo. Kad nors instaty- 
mas nuo ju nereikalavo kad 
jie prisideitu'pTie Amerikos mi
litariszku pulku bet daug 
tukstaneziu isz ju vistiek pri- 
sirasze prie Suv. Valstijų ar
mijos.

Parinktines Tarnystes Insta- 
tymas aiszkiai paliuosavo ne- 
deklarantus ateivius' nuo tar
nystes armijoje, arba 
žodžiais, paliuosavo 
“drafto.” Instatymas 
na, kad taip vadinamas
tas” vers visus vyriszkos ly
ties asmenius kurie pareiszke 
norą tapti piliecziais, tarnauti 
militarisžkoje tarnystėje; bet 
ne “neprietelius ateivius.”

Visi vyrai tarpe paskirtu 
metu turėjo užsiregistruoti. 
Vietiniai “drafto” skyriai in 
kliasas paskyrė visas grupes, 
padedami in Pirma Kliasa 
tuos, kurie turėjo prisiraszyti 
prie Amerikos kovojaneziu 
pulku Pasaulinėje Kareje.

Isz viso net 3,877,083 atei
viai pasirodė del užsiregistra
vimo. 1,703,006 aiteiviai užsi
registravo priesz Rugsėjo 12 sa, daugumas liekamu reikala- 
d., 1918 m. Net 24.33 nuoszim- vo paliuosavimo — priežasti- 
tis padėta in Pirma Kliasa. Isz 
Užregistruotu Amerikos pilic- 
cziu per ta pati laika, 36.67% 
buvo padėti in Pirma Kliasa. 
Bet daug ateiviu nebuvo pavė
linti būti priskaitytais prie ak
tyvi© įsuraszo. Tad, grupėje tu 
pirmųjų prisiraszusiu, 1,703,- 
006, tai buvo beveik 433,000 
“neprieteliu ateiviu,” kurie 
turėjo užsiregistruoti bet ne
buvo priskaityti prie “draf
to.” Kuomet skaitlius szitos 
dideles grupes ateiviu, kurie 
draudžiami nuo militariszkos 
tarnystes, yra numusztas nuo 
ateiviu skaitliaus, tai paveiks
las visai kitokis. 26.5% atei
viu kurie aiszkiai paliuosuoja- 
mi nuo drafto, jeigu jie taip 
norėtu reikalauti, buvo padėti 
in Pirma Kliasa.

Deklarantai ateiviai prisi
dėjo beveik paezioje proporci
joje su Amerikos piliecziais 
prie pirmos kliasos, isz kurios 
kliasos armija ir laivynas bu
vo parinkta. 36.06% priesz 
36.67%. Net ir szitas nuoszim-

mi ju ateivystes. Tai tbdel 
Kongresas pravedė instatyma 
Liepos men., 1918 m. ant visa
dos atsakyti Amerikos pilie- 
tyste tiems ateiviams—dekla- 
rantams neutraliszku szaliu, 
kurie atszauke ju pilietystes 
deklaracijas kad jie galėtu rei
kalauti paliuosavimo nuo mi
litariszkos tarnystes.

Labai daug ateiviu, natūra
lizacijos reikalu, negali su
prasti ta punktą. Bet jis iki 
sziam laikui stovi. Ir sulaiko 
labai daug ateiviu nuo Ameri
kos pilietystes.

Medaliai ir Atsižymėjusios 
Tarnystes Kryžiai Sveti

miems Kareiviams.
Ne tik svetimtaucziai pridė

jo ju tinkama kvota prie Ame
rikos militariszku pulku Pa
saulinėje Kareje bet ju prisi
dėjimas užsipelnijo neiszpasa- 
kyto užgyrimo ir pripažinimo.

Isz 90 kongresiniu medaliu 
apteiktu kareiviams už aiszku 
narsumą ir drąsumą laike pa-

in-1 me Rusijoje (98), Airijoje (85) 
Italijoje (81), Kanadoje (61), 
Vokietijoje (28), Austrijoje 
(21), Szvedijoje (20), Lenkijo
je (15), Norvegijoje (15), Da
nijoje (13), ir 1.1.

Jo antrame raporte, Karo 
Sekretorius, szita sake apie 
tarnyste vyru gimusiu sveti
mose szalyse laike pasaulinio 
karo — į

yyrai sveti-" 
mos ir vietines kilmes lygiai 
atsiszanke tarnauti su tokiu 
pakridtiszku pasiryžimu, ko
kio męs visai netikėjome su
laukti. Žmogus negali peržiū
rėti surasza kareiviu mušiu 
kempese, arba surasza mirusiu 
Franci joje, be persitikrinimo 
kad Amerika pilnai atliko , už
duoti apteikti loyaliszkumo 
dvasia visus kurie tik kvėpavo 
liuosybes orą szioje szalyje. Ne 
mums sakyti kaip tas atlikta, 
faktas pasilieka kad Amerika 
padaro Amerikieczius. Mires 
kares lauke Vokietys kareivis 
paliko raszta, kuriame jis pa- 
brieže — “mažai kareiviu 
Amerikoni'szkame pulke su ku- 
riuom mes susidureme yra pil
nos Amerikoniszkos kilmes, ju. 
tėvai isz kur kitur paeina. 
Daugumas yra sūnūs Vokie- 
cziu, Italu, Szvedu, Airu ir. ki
tu tautu tėvu. Szitie pusiau—> 
Amerikiecziai, kurie visi gimė 
Amerikoje niekad nebuvo Eu
ropoje, bet jie jauezia kad jie 
tos szalies tikri sūnūs.” I

Daugumas musu svetur gi
musiu gyventoju nepasinaudo
jo ju paliuosavimu nuo tarnys
tes ir liuosnoriai prisidėjo prie 
militariszkos tarnystes. Tuks- 
taneziai ne-deklarantu ateiviu, 
kurie paėjo isz kovojaiicziu 
szaliu arba isz neutraliszku 
szaliu nesze ginklus. Musu ko
respondencijos rekordai aisz
kiai ta parodo, ateiviu kliasifi- 
kavimas ir-gi ta nurodo ir vie
tiniu skyrių rekordai parodo 
kad net 191,491 ateivis nepra- 
sze paliuosavimo.” —F.L.I.S.

•ustabdo 
perszalima ■
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