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Isz Amerikos
SENUKAS NUŽUDINTAS 
PER SAVO UŽVYDUSIA

MOTERE.
Los Angeles, Calif. — Auka 

užvydusios moteres buvo kokis 
tai Charles Johnson, 91 metu, 
[kuris negalėjo vaikszczioti ir 
sirgo ilga laika. Jo 83 metu am
žiaus motere perpjovė jam 
gerkle kada tasai sėdėjo ant 
kėdės. Po tam baisiam darbui 
pati sau atėmė gyvastį per pa
sikorimą. Motere paliko laisz- 
keli iszaiszkindama del ko taip 
padare: “Buvo jis del manes 
neteisingu vyru per visa mano 
gyvenimą su juom; pragyveno
me drauge apie 60 metu bet jis 
nuolatos mane apgaudinėjo ir 
lakstė paskui kitas bobeles.”

BROLIS NUŽUDĖ BROLI 
UŽ ASEKURAOIJA.

Elkhart, Ind. — Lester Slack, 
34 metu, papilde žudinsta kuri 
primena istorija isz biblijos ka
da tai Kainas nužudė savo bro
li Abliu. Lesteris prisipažino 
sude buk nužudė savo broli El- 
gy, užduodamas jam truciznos 
stiklelyje vyno.

Priežastis tosios žudinstos 
buvo ta, kad geide jis aplaikyti 
po brolio mircziai tūkstanti do
leriu apdraudimo, kuris buvo 
užraszytas ant jo vardo. Už 
tuos pinigus ketino važiuoti su 
savo mylima ant geru laiku iii 
Florida. Brolis likos nuteistas 
ant pakorimo.

KALĖDINIAI KLIUBAI SZI- 
MET ISZMOKES 356 MILI

JONUS DOLERIU.
New York. — Tieji žmones, 

kurie czedino pinigus ir prigu
lėjo prie Kalėdiniu kliubu, ap- 
laikys 356 milijonus doleriu 
priesz Kalėdas. New Yorkas 
iszmokes 96,500,000; Pennsyl
vania $36,200,000; New Jersey 
$31,500,000 ir Massachusetts 
$26,500,000. Vakaruose bankos 
iszmokes daugiau kaip septy
nis milijonus doleriu. Tieji, ku
rie czedino, džiaugsis ant 
szveneziu o tieji kurie netau- 
pino, aplaikys nieko.

ISZMINTINGAS SUDŽIA; 
KAD VISI TAIP PA

DARYTU.
Somerdale, N. J. — Už tai 

kad privertė savo mergina eiti 
pesezia namo, Joseph Gordon, 
30 metu, likos nubaustas ant 
30 dienu kalėjimo. Gordonas 
sustojo tamsioje vietoje ir pri- 
vertinejo mergina ant nemora- 
liszko pasielgimo, bet mergina 
nesutiko ant jo žveriszku pa
jautimu už tai ja iszmete isz 
automobiliaus ir liepe jai eiti 
namo peksezia. Eidama sutiko 
palicijanta ir liepe aresztavoti 
Juozuką. Kada tasai stojo 
priesz sudžia ir negalėjo užmo
kėti 25 dolerius bausmes, su
džia liepe ji uždaryti kalėjime 
su prideczku: “Toki žalcziai 
kaip tu, privalo būti uždaryti 
kalėjime ant viso gyvasezio.”

UŽ SAVO GERA SZIRDI 
LIKOS APIPLESZTAS.

Philadelphia. — Vyrucziai, 
jeigu važiuojate automobiliais 
tai nevisados bukite gerais Sa- 
maritonais nes patys galite pa
pulti in beda, kaip tai atsitiko 
su Juozu Sklar, agentas taba
ko. Sklar pasakė palicijai buk 
jisai su karu pataikė in niger- 
ka o kada ja pakele ir norėjo 
nuvežti in ligonbute, toji atsi
sakė jo pagialbos tik melde 
kad ja nuvežtu namo. Kada at
važiavo prie jos namo, du nige- 
riai iszszoko isz užkaborio ir ji 
tere iszsprudo isz jo glėbio ir 
apiplesze ant 383 doleriu o mo
lingo tamsumoje su savo drau
gais.

BADAI MESA LABAI PA
BRANGS ATEINANTI 

META.
Washington, D. C. — Mylė

tojai “bifsteikio”, kumpiu ir 
kiaulienos tegul pasirengia ant 
pabrangimo tosios mesutes, 
ateinanti metą, kaip pranaszau- 
ja žinunai ukystes departamen
te, kurie saiko buk ateinanti 
meta Amerikoj bus didele sto
ka visokios mėsos ne kaip bu
vo penkiolika metu adgal. 
Priežastis stokos mėsos yra bu
vusi sausuma ir štokas paszaro 
gyvuliams. Isz tos tai priežas
ties sziadien taip pabrango 
sviestas, pienas ir suris.

PREZIDENTAS APSZAUKE 
DEKAVONES DIENA 26-ta 

NOVEMBERIO.
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas, pagal me
tini paproti, apszauke diena 
26-ta Lapkriczio—(Nov.), kad 
Amerikos gyventojai szvenstu 
taja diena žinoma kaipo 
Thanksgiving (Padekavones 
Diena), kurioje tai dienoje dė
ka vojame Dievui už visas Jo 
malones mums suteiktas.

Pennsylvanijos gubernato
rius iszdave panaszu paliepi
mą del gyventoju szios valsti
jos.

UŽ TAI KAD NUGIRDĖ SZU- 
NI, PATI NORI PERSI

SKYRIMO.
Salem, Mass. — Sudžia Ed

ward O ’Brien apmanstineja ka 
padaryti ir kaip apsvarstyt, 
teismą ant persiskyrimo kuri 
užvede Elzbieta White, 28 me
tu, priesz savo vyra kuris pa
sigėrė drauge su savo szunim, 
kas davė labai bloga inspudi 
del ju trijų mažu vaiku. Prie
žastį padavė sekaneziai: “Ma
no vyras mane prikalbinėjo 
kad su juom draugauezia gir- 
tuokliszkoje puotoje o kada at
sisakiau, nugirdė szuni ir pats 
taip pasigėrė kad negalėjo pa- 
sijudint isz vietos.”

SENUKAS TURI 115 METU 
IR DA GALI SKAITYT.

Clat Station, Tex. — Netikė
tai czionais likos surastas senu
kas, Buck Evans, kuris susi
laukė puikaus amžiaus, 115 me
tu, yra sveikas ir skaito laik- 
raszczius ir knygas be pagial
bos akuloriu. Senukas yra ni- 
geris ir gerai atsimena neval- 
ninkysta nigeriu. Gimė jis 1821 
mete ir gyvena pats vienas, ne
reikalaudamas paszialpos nuo 
nieko.

MOTINA ATSIKLAUPĖ 
ANT GELEŽINKELIO; SU

MALTA SU DVIEM 
KŪDIKIAIS.

Northwood, N. D. — Mrs. 
Belle Paulson, 30 metu, pasi
ėmus savo metini sūneli ir kita 
szesziu metu Olair, nuėjo ant 
geležinkelio, atsiklaupė laiky
dama vaikus glėbyje ir lauke 
prisiartinanezio pasažierinio 
trūkio, kuris visus tris sumalė 
ant szmotu. Maszinistas nega
lėjo sulaikyti trinkio in laika. 
Vyrui paliko motere laiszkeli 
kuriame jo melde kad nepyktu 
ant jos už tai ir kad jai atleis
tu jos kalte. Priežastis tojo 
baisaus pasielgimo motinos ne- 
dažinota.

VALDŽIA UŽKALBINO 120 
EROPLANU.

Washington, D. C. — Karisz- 
kas departamentas užkalbino 
120 eroplanu nuo kompanijos 
North American Aviation isz 
Inglewood, Kalifornijos, už ku
riuos užmokės arti tris milijo
nus doleriu. Kožnas isz tuju 
eroplanu turi moterius po 850 
arkliniu pajiegu ir lekia 20 my
liu greieziau ne kaip paprasti 
eroplanai kokius sziadien nau
doja.

75 METU SENUKAS APSI- 
PACZIAVO ASZTUNTU

KARTU..
Whitesburg, Ky. — Farmeris 
John C. Brown, 76 metu, ana 
diena nuvede prie altoriaus 
asztunta paezia, Mrs. Maggie 
Roberts, 68 metu, kuri taipgi 
jau turėjo keturis vyrus. Abu
du yra da gana sveiki ir džiau
giasi vienas isz kito.

MOTERE NETURI KUOM 
APSIRENGTI O VYRAS 

SPORTAUJA.
Philadelphia. — Marijona 

Bliss, 39 metu, buvo priversta 
paszaukti savo vyra priesz su
džia kad jis jai nupirktu nors 
viena žiemini žiupona nes ne
galėjo niekur iszeiti nes neturė
jo kuom apsivilkti o jos vyras 
turi net keturis overkoezius ir 
jai buvo kaltas 142 dolerius už 
maista. Porele buvo persisky
rus. Sudžia paliepė vyrui isz- 
moketi visa skola paeziulei ar
ba eiti in kalėjimą.

TRUMPOS ŽINUTES
Bates, Ark. — Keturi angle- 

kasiai likos užmuszti ir vienas 
mirtinai sužeistas eksplozijoj 
dulkiu No. 1 kasyklose kurios 
priguli prie Bates Coal Mining 
Co.

Frankford, Ky. — Trys vai
kai sudege ant -smert degan- 

Į ežiam name Januariaus Sheets 
; laike miego ant virszaus, nega
lėdami in laika iszbegti laukan.

Allentown, Pa. — Tarp Jono 
Tooth, 17 metu ii Stepo Ka- 
czirko, 18 metu, kilo barnis 
apie slaistas kurios buvo už
statytos girrioje. Kaczorka nu- 
szove ant smert Joną ir likos 
už tai uždarytas kalėjime.

Atlanta, Ga. — Ugnije/kuri 
kilo szesziu laipsniu name, su
degė ant smert trys, žmones ir 
keli skaudžiai sužeisti ir apde
ginti.

Scranton, Pa. — Kas tokis 
nužudė 70 metu amžiaus angli
ni operatorių E. Schumacker, 
kuris taipgi kitados 'buvo ku
nigu.

Uniontown, Pa. — Automo
bilius, kuriame važiavo szeszi 
jauni žmones, likos pataikintas 
per truki kuris sumalė dvi mer
ginas ir viena vaika.

Nanticoke, Pa. — Trys sūnūs 
Juozo Stemiczo, Kazimieras, 
Juozas ir Jonas, prigėrė Boyds 
prude; netoli miesto, kada ėjo 
namo ant plono ledo.

Los Angeles, Calif. — Penki 
nežinomi žmones likos užmusz
ti kada ju automobilius trenku 
in konkretine tvora.

Novosibirsk, Rosija. ,— Vo- 
kisžkas inžinierius ir asztuoni 
kiti vyrai likos nuteisti ant su- 
szaudymo už .suokalbi priesz 
valdžia. Badai Vokietija už- 
protestavojo priest suszaudy- 
ma Vokieczio.

AR ŽINOTE KAD
į Gal nevisi žino kad nau

jausio budo eroplanas susideda 
isz 153,600 visokiu .szmoteliu ir 
daliu.

į Finiszkas alfabetas, kuris 
turi tik 21 litaras, yra trum- 
piauses ant svieto.

Ar Žinote Kad...

THANKSGIVING DIENA.

DEKAVONES DIENA PRIPUOLA 
SZIMET KETVERGE 26-ta d. 

NOVEMBERIO.

Isz Visu Szaliu
PASIKELELEI VIS BOM

BARDUOJA MIESTĄ KURI 
GYVENTOJAI APLEI- 

DINEJA.
Madridas, Iszpanija. — Pasi- 

keleliai vis bombarduoja mies
tą be paliovos kuri pradėjo ap- 

' leidinėt gyventojai ir lyg sziai 
dienai jau apie 30 tukstaneziai 
gyventoju apleido savo gyveni
mus. Daug žmonių likos už
muszti ir sužeisti laike tuja 
bombafrdavimu.

Anglija pasiprieszino priesz 
uždarymą Iszpaniszku pristo- 
vu del svetimszaliszku laivu ir 
jeigu taip to'liaus darys tai 
bus priversta panaudoti rustu 
būda ant prispyrimo savo pa
reikalavimo.

107 METINIS SENUKAS 
SUDEGE ANT SMERT.

Jendrejevas, Lenk.,— Kaime 
Lubkoje užsidegė grinezia ir 
tvartas. Deganczioje grinezio- 
je sudege ant smert Aizikas 
Jakubovicz, 107 metu amžiaus 
Žydas o kelios ypatos .sunkiai 
apsidegino. Kaime Szadkovi- 
cosia, sudege dvideszimts grin- 
cziu, dvi ypatos sudege ant 
smert ir dvylika sunkiai apsi
degino ir likos sužeistais laike 
ugnies.

128 FRANCUZISZKI ZOKO- 
NINKAI UŽMUSZTI

ISZPANIJOJ.
Vatikano Miestas. — Laik- 

rasztis ‘Obsservatore Romano’ 
apgarsina, buk nuo prasidėji
mo Iszpaniszkois revoliucijos, 
likos iszžudinti per pasikelelius 
128 Francuziszki zokoninkai, 
apie 50 dingo iiežine kur, ir 
daugelis sužeista kuriems pasi
seko pabėgti.

ANGLEKASIAI STRAIKUO- 
JE IR NORI ISZEITI

ISZ KASYKLŲ.
Bytom, Lenk., —< Asztuoni 

anglękasiai užsidarė czionaitin- 
ej kasykloje ir užsispyrė joje 
teip ilgai buitie, pakol locninkai 
nesutiks ant ju pareikalavimu. 
Kasyklos randasi prie Vokisz- 
ko rubežiaus. Pas anglekaisius 
niekas negali prieiti nes užkim- 
szo visus inejimus ir ketina 
jame būtie, pakol neiszkovos 
ant savo iszlygu.

NAUJAS TIKEJIM-
ISZKAS PERSEKIO

JIMAS ROSIJOJ
Soviatai Ketina Ruscziau Už

drausti Gyventojams Atsi
lankyti in Bažnyczias.

NES TAS KENKIA 
UŽDEREJIMAMS.

Moskva, Rosija.,— Ant vai- 
diszko susirinkimo virszininku 
likos nutarta, kad ruscziau im- 

! tis prie uždraudimo, kad žmo- 
| nys įsulaikylt'i nuo alsilankine- 
jimo in bažnyczias ant pamal
dų, o ypatingai aplinkineje Ya- 

! roslavo, žiemiu daliję nuOtMos- 
kvos. Ant to posėdžio likos isz- 

1 aisžkinta, 'buk isz priežasties 
kad dvasiszkieji turi didele in- 
tekme ant mužiku kuriuos pa- 
kurstineja visokeis 'budais ant 
a'tsilanlkinejimo in bažnyczias 
ant pamaldų, tai praeita meta 
buvo sumažyta užderejimas vi
sokiu gruodu ant 35 procento. 
Kamisija stengsis sutverti vi
sokius komitetus kuriu tikslas 
bus atkalbinėti gyventojus nuo 
atsil’ankinejimo in bažnyczias 
ir inkurineti mokslaines del 
jaunesniuju, kuriuosia mokys 
mokslą prieszinga tikėjimui. 
Buiske ir Galiczia dvasiszkieji 
net pagyre moteres kurios atsi
lankydavo ant pamaldų ir ap
leisdavo .savo kolektyviszkus 
darbus ant ukiu kas yra Rusijoj 
uždrausta. Daugelis dvasiszku- 
ju važinėje po kaimus ir moki
na žmonis sekaneziai: Bukite 
malonus kaip karveliai, bet ky- 
trus kaip kirmėlės, juk Jezu- 
sas buvo geru proletarum, sū
nūs Juozapo, dailydes ir darb- 
szczios moteres. Jeigu reike tai 
aiszkinkite kad Jėzus Kris- 
tusas 'buvo vienu isz didžiausiu 
Socialistu ir Komunistu ir in- 
kveptojas Komunistu Partijos. 
Pagal Bolszevikiszko laikrasz- 
czio, tai 1923 mete, vyru lankė
si in bažnyczias 3 procentas ir 
26 procentas moterių. Pagal 
Bolszeviku tiesas tai tas yra 
pervirsziniu procentu ir turi 
būtie sulaikytas. Matyt, kad 
Maskolei pradeda daugiau ti
kėti ir daugiau lankytis in 
bažnyczias, >' norints valdžia 
jiems tai uždraudžia. Neku- 
riosia redybosia kaimuoeziai 
inirszo ant kamisijos ir gerai 
apdaužia iszvare isz savo kai
mu.

NEŽINOMA SLAPTYBE RU- 
SISZKO PABĖGĖLIO: TU
RĖJO LAVONA KŪDIKIO 

PER 20 METU.
Paryžius, Francija.,—- Palici- 

ja atidengė nepaprasta slapty
be buvusio aficieriaus, Grofo 
Kerkoff. Pabėgo jis isz Rosijos 
laike Bolszeviku revoliucijos. 
Neturėdamas užtektinai pini
gu, gyveno prastam mažam ho- 
telije, mažai su kuom užsįduo- 
davo ir tankiai eidavo pasi- 
vaikszeziot in Luksemburgini 
darža. Keli menesei adgal isz- 
sikrauste jisai isz to hotelio, 
būdamas kaltu už kambarėli, 
palikdamas ten dideli kupara. 
Iii kelis menesius vėliaus, pri
siuntė jisai laiszkeli isz Ameri- 
ko, apreikszdamas savininkui 
hotelio kad daugiau nesu- 
gryž. Po kokiam tai laikui loc- 
nininkas hotelio atplesze .spy
na kuparo, tikėdamas jame su
rasti ka tokio naudingo, kuri 
galėtu parduoti už randa kam
barėlio, bet vietoje kokiu bran
genybių, surado 'jame kita 
skrynute, kurioje radosi mažas 
iszbalsamavoltas lavonas kūdi
kio. Pagal daktaru nuomone, 
tai tasai lavonas kūdikio buvo 
mires apie dvideszimts metu. 
Del ko jis turėjo su savim 
ta j i lavoną kūdikio, tai nežine, 
bet manoma, kad tai buvo pa
skutine atmintis jo szeimynisz- 
ko. gyvenimo.

MEKSIKAS DALINA DVA
RUS DEL VARGINGU.

Meksiko Miedtas..,— Valdžia 
konfiskavo apie 50,000 akeriu 
žemes Torreno distrikte, Coa
huila valstijoj ir iszdalino 
vargingiems žmoniems. ' Ta že
me valdžia Anglikai ir dabar 
spyrėsi nuo valdžios atlygini
mo apie tris milijonus sterlin
gu už užgriebta žeme. Valdžia 
ne. tik užgriebė Anglu žemes, 
bet ir paežiu Meksikonu, terp 
kuriu randasi ir keli dvarai, 
kurie piūgulejo prie Meksikon- 
iszku kariszku vadu.

į Mete 1871 kapitonas Mar
tinas Bates, isz Kentukes, Ame
rikoj, 'buvo 8 pėdu dydžio ir 
svėrė 496 .svarus. Apsipacziavo 
jis taipgi su milžine Ona Swan, 
kuri taipgi buvo 8 pėdu augsz- 
czio bet svėrė 94 svarus ma
žiau už savo vyra ir apsigyve
no jie Sellville, Ohio. Visi ra
kandai ju name buvo milžinisz- 
ki, durys 10 pėdu augszczio ir 
lą^^S.jto paties ilgio kaipo ir 
visi kiti rakandai. Toji milži- 
niszki pora buvo bevaike.A

Artemisa, pati karaliaus 
Mausolo, isz Cairo, paliepė su
degint savo vyra po jo mir
cziai, inpyle jo pelenus in stik
lą vandens ir iszgere kad būti 
su juom ir po smert.

Būdami ir mes taipgi ukesais 
Suvienytųjų Valstijų republikos, 
Laisvos Amerikos gyventojais 
Nariais dideles Krikszczioniszkos 

v tautos.
Privalome bent su ja sutikime 

gyventi
Ir szios szalies paproezius guodoti, 
Tautiszkas jos szventes szvensti, 
Džiaugsme ir nuliudimuose jas 

priimti.
Sztai dvideszimta szeszta Lapkriczio 
Apvaiksztinesime szvente Thanksgiv

ing Day,
Kad už gerybes Aukszcziausio 
Suteiktas sziame mete musu 

republikai.
Padekavoti Vieszpacziui Dangaus 
O po draug melsti Vieszpaties 
Kad ta musu szali ir ant toliaus 
Teiktųsi gintie nuo dideles nelaimes. 
Kad laimintu jos vyriausybei 
Ir visa sklypą nuo nelaimiu dabotu, 
O visai czionaitinei visuomenei 
Ramybe ir gerbūvi maloniai suteiktu. 
Apart to kiekvienas isz musu 
Privalo ypatiszka padekavone sudėti

|Sutvertojui Dievui, Tėvui musu 
Ir Jo palaimos ant ateities praszyti.

PRŪDAS TRUKO UŽLIEDA- 
MAS 500 NAMU; TŪKSTAN

TIS ŽMONIŲ ŽUVO.
Osarnsava, Japonija. — Trys 

tukstaneziai žmonių iszkasine- 
ja isz molio ir žemes tūkstanti 
žmonių kuriuos pagavo vanduo 
isž trukusio prūdo. Vanduo už
liejo apie 500 namu. Manoma 
kad daugiau kaip tūkstantis 
žmonių žuvo. Daugelis isz ne
laimingu auku buvo moteres su 
vaikais. Priežastis trūkimo 
prūdo buvo nuolatinis lietus 
kuris ji pripildė vandeniu. 
Vanduo nunesze namus kaip 
sziaudns o su jais ir gyvento
jus. Nekuriuos lavonus jau isz- 
kase isz dvideszimts pėdu gy
lio kurie radosi pieskose ir mo-

NOREJO PAKART SAVO 
PACZIA.

Vilnius.,— Marie Kirijanova 
pranesze palicijai, kada atėjo 
isz ryto in kroma, josios vyras 
atejas paskui jia, užrakino du
ris, parmetė ja ant grindų, 
kirto su kumszczia kelis sykius 
per galva, užmėtė aut josios 
kaklo virvia ir pakorė ant bal- 

. kio. Ant josios riksmo atbėgo 
kaiminka ir nupjovė virve nuo 
kaklo. Vyras likos uždarytas 
kalėjime. Pagal moterėles ap
sakymą palicijai, tai vyras no
rėjo nuo josios atsikratyti, nes 
buvo susiueszias su jauna mo
tere kuri buvo turtinga na- 
szle. Motere buvo deszimts me
tu senesne už savo vyra.Tai vis 
teip buna.

ARKLYS UŽMUSZE 
KŪDIKI.

Lodžius Lenk.,— Kaime Gro- 
boszevdkoje, atsitiko nelaime, 
kuri pasibaigė su mirezia mažo 
kūdikio. Ant lauko ganėsi ark
lys Vik. Janavicziaus. Arklys 
gavosi ant lauko kaimyno. Ma
tydamas ta, Janaviczius pa- 
szauke in arkli kuris pradėjo 
bėgti pas ūkininką ir taip ne
laimingai užbėgo ant mažo kū
dikio Marijos, kuriai uždavė su 
kanopoms per galva nuo.ko 
kūdikis tuojaus mirė.

į Rockville tiltas, de.vynes 
mylės nuo Harrisburg, Pa., yra 
vienas isz ilgiausiu akmeniniu 
tiltu ant svieto per kuri perei
na Pennsylvanijos geležinkelis 
per upe Susquehanna. Turi jis 
3,830 pėdu nuo Rockville mies
telio lyg Merrysville. Tiltas tu
ri 52 pėdas ploczio ir 48 para
mas. Ant jo pastatymo sunau
dota net 440 milijonu svaru ak
mens. Anttilto randasi keturi 
kelei geležkeliu.



■ -

Kas Girdėt
Nekarta girdime žmonis kal- 

kalbant: kiek yra vertas mote- 
res patogumas?

Ant tojo klausymo atsaky
mas yra — 40 tukstancziu do
leriu.

Pana Eileen Wenzel yra gi- 
iiukninga mergina, kuri tokia 
suma aplaike už netekimą savo 
patogumo. Apskundė ji koki 
t ai Louis J. Ehret, isz Milwau
kee, Wis., ant 50 tukstancziu 
doleriu, už tai kad su automo- 
bilium pataikė in ja ir subjau
rino jos patogu veideli. Sudas 
jai pripažino 40 tukstancziu do
leriu ir buvo ji isz to užgana- 
dinta.

Daug randasi tokiu vyru ku
rie baisiai neapkenczia kada ju 
motere juos apdovanoja su 
dukrele, vietoje sūnelio, kaip 
tai padare Steponas Kluborg, 
iigonbuteje Kenosha, Wis., 29 
metu, kuris atėjo in taja ligon- 
bute atlankyti savo serganczia 
pacziule, kuri ketino savo Ste
ponėli apdovanoti nasledninku. 
Po keliu valandų laukimo, atė
jo pas ji dažįuretoja ligoniu ap- 
reikszdama jam kad jo pacziu- 
ie ji apdovanojo.,.. dukrele.

Žinoma Steponukas tikėjosi 
kad garnys atnesz sūneli. Bai
siai tuom perpyko ir pradėjo 
keikti garui visokiais budais ir 
žodžiais kuriuos czionais nega
lima paantrint.

Isz tokio jo pasielgimo buvo 
nuvežtas in palicijos stoti. Bet 
matyt jog sudžia taipgi buvo 
tu paežiu pažiūru ir gal jis 
taipgi savo gyvenime buvo už
pykęs ant garnio už toki szpo- 
sa ir paleido Steponą ant liuo- 
sybes kuris prižadėjo kad atei
tyje pasielgines malsziau li- 
goributeje ir bus užganadintu 
isz to kuom ji pacziule apdova
nos kitu kartu.

kakla todėl bandžiau lengviau 
pasikart...

• •

Europiszkuose laikraszcziuo- 
se skaitome jau kelis kartus 
apie ginezus tarp žmonių, ant 
katrų kapiniu numirėlis turi 
but palaidotas ir kokio jis bu
vo tikėjimo kada buvo gyvas.

Sztai ana diena mirė Varsza- 
voj, Lenkijoj, kariszkas virszi
ninkas, kokis tai Neuman. Ta
sai ergelis atsidūrė net in pa- 
vietava suda nes szeimyna 
Neumano tvirtino kad prieš? 
mirti jis buvo Žydu. Jo drau
gai tvirtino buk jis priesz mir
ti buvo Kataliku. Kariszikas ko- 
misartas tvirtino buk lavonas 
turi būti palaidotas ant karisz- 
ku kapiniu nes jis buvo karei
viu.

Juk del mirusio tas visai ne
apeina, kur jis bus palaidotas 
bet del gyvųjų — tai kas kita.

Nežiūrint kur busime palai
dotais po smert ir kokis tai bus 
ženklyvumas už 50 arba 100 
metu, tai žmones tada visai 
apie tai nesirūpins.

Kiek tai senovės kapiniu jau 
likos užpustytos per amžinas 
pieskas? Panasziai bus ir atei
tyje. Juk po smert visi susiei
sime in viena vieta kur ji ne
būtu.

Szio menesio 22 diena suėjo 
lygiai 50 metu kaip pradėjo or
ganizuotis musu sziadien di
džiausia ir turtingiausia orga
nizacija —Susivienijimas Lie
tuviu Amerikoje. Ta diena lygi 
bile kurio musu, 50 metu su
laukusio, gimtadieniui. Ji yra 
brangi ir minėtina.

ISZ LIETUVOS

Nekurie žmones tvirtina kad 
su padidėjimu visokiu maszi- 
nu, sumažėja darbininkai. Bet 
pagal apskaityma William J. 
Cameron, virszininkas Fordo 
automobiliu dirbtuvėje tai kuo 
daugiau kpmpanija iszleidžia 
automobiliu, tuo daugiau dar
bininku reikalinga.

Cameron sako kad sziadien 
automobiliu pramonėje dirba 
daugiau žmonių ne kaip septy
ni metai adgal. Tvirtina jis, 
kad 30 metu adgal padirbimas 
vieno automo'biliaus, kuris ta
da kasztavo 15 tukstancziu do
leriu, sziadien tokis pat auto
mobilius kasztuoja tik 480 do
leriu.

Mete 1929 reikėjo 74 darbi
ninku del padirbimo vieno au- 
tomobiliaus kas diena, o szia
dien reikia ju net 99. Sziadien 
reikalauja daugiau žmonių ant 
padirbimo naujausios mados 
automobiliaus, yra geriau ir 
sanžiningiau padirbami ir to
dėl yra geresni kaip buvo de- 
szimts metu adgal.

- • •
Tūlas kriauezius (Lietuvys), 

Baltimoreje, kuriam nubodo 
gyvenimas, isz priežasties ne
pasisekimo biznije, sumanė pa
sikarti. Ant giliuko in laika ji 
užtiko kabanti jo motere kuri 
sustojo prie kabanezio ir su 
dideliu nusistebėjimu paszau- 
ke:

— Ka tu Czali darai, kam tu 
pasikorei už pažasezių?

—• Matai, duszele, — atsake 
Czaliukas, — jau bandžiau pa
sikarti už kaklo bet psiamac 
per daug virve man suveržė

MOTERIS KURI RENGE IR 
VALGYDINO DUSZIAS.
Neseniai netoli Kaisziadoriu 

atsirado sena moteris Svetlaus- 
kiene ir pradėjo visus intikinti, 
jog ji susikalbanti su mirusių
jų dusziomis ir tarpininkau
janti tarp Dievo ir pasaulio. Ji 
ąis'zkino, kad ir mirusiųjų dlu- 
szios reikalauja gero maisto, 
rubu, net pinigu. Lengvatikiu 
žmonių atsirado. Daugelis ne- 
sze daiktus, maista, idant szi 
“tarpininke” perduotu ju mi
rusioms giminėms. Kaimię- 
cziai nesze daiktus, . o moteris 
vis sake, kad ju giminiu du
slios dar daugiau reikalauja. 
Vieno ūkininko duktė buvo li
kusi sierata. Jos tėvas buvo 
neseniai mires. Karta ta mer
gaite susapnavo tęva, Mirusis 
bare ja, kam ji, jam gyvam dar 
būnant, su juo blogai elgusis. 
Kita diena mergaite jau buvo 
pas burtininke. Reikia jo du
sliai perduoti geru rubu ir 
maisto, atsake burtininke, isz- 
klausiusi mergaites skunda. 
Toji mergaite irgi nesze Svet- 
lauskienei produktus, ir vis ge
resnius, kad szi perduotu juos 
tėvui. Kai kurie duszioms 
kyszius davia žmonelei pradė
jo reikalauti isz Svetlauskienes 
kad ji ka konkreežiau apie mir
usiųjų duszias pasakytu. Ka
dangi sene nieko negalėjo pa
sakyti, tai reikalas pateko teis
man. Kaisziadorio apyl. teis
inas nubaudė Svdtilauskiene 3 
men. kalėjimo už sukeziavima. 
Sprendimu ji liko nepatenkinta 
ir paidave skunda Kauno apyg. 
teismui. Czia ji aiszkinosi kad 
nieko neapgaudinejusi; žmones 
patys jai nesze maisita už invai- 
riius patarimus ir pan. Apy
gardos teismas Svetllauskiene 
įsiteisino. Tadą prokuroras

padavė kasac. skunda vyr. tri
bunolui. Szis teismas prokuro
ro skunda peržiurėjo, bet 
sprendimo paskelbimą kelioms 
dienoms atidėjo.

KRUVINAS 
ATSITIKIMAS.

Plungės vals., Vieisztaivenu 
kaimo Vinco Szakinio tėvas, 
gimęs 1835 mete, ir miles 1916 

i m., pasakodavo, jog priesz 
paleidžiant valdtieczius isz 
baudžiavos, žymesnieji įPlun- 
ges valscziaus ūkininkai, nebe
pakeldami ponu skriaudų, eme 
priesiziutis ir ponu nebeklausy
ti. Plunges savininkas grafas 
Zubovas ir jo komisoriu's Na- 
grodzkis kreipeisi in Rusu val
džia, praszydami numalszinti 
nepaklusniuosius. Tuojau in 
Plunges miesteli atvyko žan
daru pulkininkas su penkiais 
szimtais kareiviu ir suszaukes 
in miesteli visits valscziaus u- 
kinirikus baudžiauninkus, su
statė juos eilėmis miesto lau
kuose prie Kuliu ulyczios, kur 
dabar Tamoszauskienes namai. 
Taip eilių pastate suolą, atveže 
vežimą žaliu beržiniu rykszcziu 
ir paverto jas prie suolo. Ponu 
ir kamisoriaus nurodymais bu
vo szaukiami vardais ir pavar
dėmis ūkininkai. Paszaukta- 
sai turėjo iszeiti isz eiles, o ke- 
furi kareiviai griebdavo ji, 
parversdavo ant žemes, numau
davo kelines ir paguldydavo 
ant suolo. Tada du tyczia pa
rinkti (stipresnieji kareiviai., 
žandaru pulkininkui koman
duojant ir jam skaitant kir- 
czius, be pasigailėjimo tvojo 
ryksztemis. Vienam tekdavo 
deszimtš, kitam dvi, kitam pen- 
kiasdeszimts rykszcziu. Pla
kamieji kaukdavo ne savo bal
sais, kol pritrukdavo žado, ar
ba kol netekdavo sąmones. 
Tuos, kurie nuplakti nebegalė
davo atsikelti, kareiviai, kaip 
koki maita, nuversdavo nuo 
suolo ir palikdavo gulėti ant 
žemes. Eilese stovintieji gie
dojo: “Szventas Didis, Szven- 
tas Galingasis!” Bet tasai 
“gailingasis” ju neužtare ir 
kruvinųjų budeliu nenubaudė. 
Tuo kartu liko nuplakta pen- 
kiasdesziirtts ūkininku. Szi 
rykszcziu. Plakimas invykdy 
atsitikima pasakojęs, Szakinio 
tėvas, pats stovėjęs ūkininku 
eilese ir viską savo akimi ma
tes. Panasziai 1930 m., atpasa
kojo ir 78 metu amžiaus Juozas 
Petrauskas, 60 metu isztama- 
ves Plungės dvaro kumecziu. 
Szis aibsiitikimas gana smulkiai 
pagal žmonių atsiminimus ir 
dokumentus apraszytas P. Ru- 
secko spausdinamoje “Bau
džiavoje. ’ ’ Isz apraiszymo ma
tyti, jog tas plakimais invkdy- 
tas 1862 m., akyvaizdoje 700 
ūkininku. Iszplakti dvideszimt 
keturi vyrai ir dvi moterys. Isz 
viso inkirsta 1,410 tas del to, 
jog, baudžiavos panaikinimo 
manifesta paskelbusi, vals'tie- 
cziai dar dvejus metus turėjo 
atlikinėti baudžiavos prievoles. 
Daugelis baudžiauninku neno
rėjo tu prievolių atlikinėti ir 
atsisakė ponu klausyti. Ūkiniu* 
kams bausti 'buvo siuneziamos 
baudžiamos kareiviu ekspedi
cijos. Vien 1861 m. Kauno red., 
tos Rufezies mine padare 117 
kruvinu invykiu.

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

•‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

KAREIVIAI ISZBANDO GAZINES MASKAS.

B A USME 
DIEVO 

----- *-----
Baisi tai yra apysaka kuria Į 

czion apsakysiu, apysaka apie 
baisia piktadaryste ir apie na- 
vatna 'bausme Dievo. Toji apy
saka yra padavimas isz labai 
senu laiku. (

Szale kaimo, stovinezia pa: 
kalneje prie upes, buvo augsz- 
ta stati uola, ant kurios niekas 
neaugo. Buvo ji nuoga ir bied- 
na kurioje 'buvo iszkaltas kėlės 
vedantis in dvarpija, kuri ant 
virszaus tosios uolos stovėjo. 
Kas ja pastate, nežinia, szia
dien vos ere'lei taip augsztai 
gali dalekt. Kitose vieszpatys- 
tese daugiau ypatingai prie 
upes Reno, daugiau tokiu dvar- 
piliu paregėsite. Ten senovės 
gadynėse slapstėsi turtingi ba
ronai ir ne viena karta iszpuo- 
linejo jie ant keliaujancziu, 
apipleszinejo kupezius arba 
liepdavo iszsipirkt kiek paskir
ta. Buvo tai amaras duotas nuo 
Dievo, tieji niekadejai karei
viai kurie toli aplinkinėje tupi
mais žmonis vargino ir būdavo 
jog jaigu katras kupezius norė
jo be pavojaus keliaut, tai nu- 
samdydavo galingesni už kitus 
ir tasai su savo vyrais pralei- 
dinejo su sargysta. Karalei la
bai raukėsi ant tokiu nedory
bių.

Dėjosi Lenkijoje ir Lietuvo
je, toki razbajej, norints ne 
taip tankus kaip kituose skly
puose, nes mat tos dvi tautos, 
kad ulžklupt ant menkesnio, tu
rėjo sau už dideli negralžuma. 
Per placzius laukus ir begali
nes girrias keliavo musu kup- 
szei, be baimės negu kitur isz 
Vokietijos, isz Rusijos, isz Ven
grijos, isz Turkijos o navet ir 
isz Azijos traukėsi dideli kė
lei del kupeziu. Vienas tokis 
kelias ėjo per Krokava lyg 
Szležinges ant Vroclavo nes 
Szležingeje netolimuose kal
nuose slapstėsi pleszikai atsi- 
vilkia isz kitu szaliu Vokieti
jos. (Sziadien Szležinge yra gra
ži aplinkine; derlingi laukai ir 
puikios žalios pievos, miestai 
pripildinti gyventojais ir visi 
sau linksmai gyvena.

Tada ne taip ten buvo, apie 
ka asz jums apraszau nes atsi
tiko tas Szležingeje. Prime- 
nam jog netoli tino.kaimo sto
vėjo ant plikos uolos dvąrpilis 
kuriame gyveno jaunas ponas 
kuris Vokiszkai vadinosi Han
sas o musiszkai, Jonas. Buvo 
tai patogus vyras,, drūtas bet 
laukiniu paproeziu, staigus, 
apie gerove žmonijos nepaisan
tis. Jo vardu motinos baugino 
savo vaikus o ir suaugia aplin
kinėje sergėjosi kaip velnio. 
Isz visur valkatai visoki turė
jo užsilaikymą ir prieglauda 
tarne dvarpylyje. Su niekuom 
tasai kareivis nedraugavo kaip 
tik su lygiais sau, su kuriais 
per naktis lėbavo, paleistuvavo 
ir tarėsi ant nauju ir bjauriu 
užpuolinejimu.

Iszjuokinejo isz pamokinimu 
kunigu, pliovojo ant Dievo, 
iszjuokinejo isz pabažnu žmo
nių ir bjaurumas ju daeitinejo 
lyg paskutiniam laipsniui jog 
viena karta Hansas, paregejas 
viena zokoninke, užsispyrė ja 
suviliot del saves. Bet zokonin
ke jo prikalbinėjimus atmete, 
per ka inerzintas, surinko savo 
draugus, užpuolė ant kliošžto- 
riaus ir‘pagriebė ja in savo 
dvarpija. Pargabeno per prie
varta kunigą, privertė ji, ker- 
szindamas smerezia, jeigu ne
duos jam

Laike manevru’New Jersey kareiviu, 303-kemikaliszkas 
regimentas iszbandinejo gazines maskas. Manevrus atsibuvo 
Camp Dix, artimoje Wrightstown, N. J.

Ne ilgai džiaugėsi niekadejus 
nes nelaiminga zokoninke ta 
pati vakara numirė. Už ta bai
su prasižengimą užsitraukė 
ant saves rūstybe Dievo. Tuo- 
jaus ant rytojaus kapelonas 
klosztoriaus, isz kurio Hansas 
pagriebė zokoninke, pabarsz- 
kino in bromą dvarpiles ir pa
reikalavo pasikalbėjimo su po
nu. Inleistas po ilgam lauki
mui apsakė jog ateina nuo per- 
detines zokoninkiu ir atnesza 
nuo jos svarbia žinia.

Klause-gi temingai Hansas o 
kunigas taip kalbėjo: Tai, ka 
pasakysiu, ketino pasilikt slap
tybėje ant visados nes kuni- 
gaiks'zti prisiekiu jog jokis 
žmogus nedasižinos. Bet jeigu 
jau daug-galis ponas mislinai 
dasileist tokios piktybes, kuria 
tiesos svietines ir tikybe kaipo 
szvent-vaginga prasižengimą 
paniekina ir jeigu gražus per- 
destinejimai, rodos ir praszy- 
mai negalėjo nuo to atvest, per- 
detine vėlino užtraukt ant sa
ves nusidėjimą peržengimą su
laužymo .prisiegos, kuria asz 
nuo jos nuėmiau, temindamas 
ant svarbiu aplinkenybių, nu
ėmiau taja prisiega negu turė
jo slept priesz daug-gali poną 
taja slaptybe kuri gali jį nuo 
baisiausio prasižengimo apsau
got.

Czia Hansas prisislinko ar
tyn klausydamas nekantriai. 
Kunigas-gi pradėjo taip: Gal 
nežinai daug-galis pone, no
rints tai da žmoniems atminty
je neiszgeso jog tėvas tamistos 
vede gyvenimą lengva o tie
siog pasakius, paleistuvinga. 
Užmirszo savo paezia o motina 
pono ir pasląptai mylėjo kitas. 
Sztai vaisium tosios'meiles bu
vo mergiuke kuria motina, ap
leista per tavo tęva, priesz 
smerti, būdama dideliam var
ge, atidavė ant auginimo per- 
detinei in kliosztori.

— Ir kas stojosi su taja mer
gina? — paklausė su nerimas- 
czia Hansas.

—■ Mergina, — trauke pama
žėl! kunigas, — turėjo dideli 
paszaukima in zokona, na ir li
kosi ja.

— O toji zokoninke?..
— Yra czion, dvarpilyje, pas 

poną.
— Po velniu, — paszauke 

Hansas, — ka kalbi, ar turi 
davadus ant to ?

— Nėra jokiu, kaip tiktai 
metrikai gimimo ir sztai ponui 
sudedu in rankas.

— Po velniu, — net žviege 
ponas, — gal velnei ant manes 
susitarė, — ar žinai ka, kunige, 
asz su taja zokoninke susivinr 
cziavojau bet ji isz sarmatos 
numirė.

— Jėzau, Marija, — paszau
ke su baime kunigas, tegul bu
na prakeiktas tas dvaras ir vi-
si tieji kurie jame gyvena — ir 

szliubo su zokoninke,1 tai pasakęs įszejo palikdamas

Hansa rodos perkūnu iszmusz- 
ta.

Jauna poną suėmė visoki isz- 
metinejimai. Akyse jo stovėjo 
kaip zerkolas visos bjaurybes 
per ji padarytos ir niekur ne
galėjo surast del saves atsil- 
sio ir ramumo. Paklausykite 
kas toliau su juom atsitiko, pa
gal žmonių apsakymą.

Viena karta, kada jis buvo 
apimtas laukiniu kvailumu, sė
dėjo savo dvare, rymodamas 
ant ranku, atnesze jam senas jo 
tarnas, kuris tiktai vienas dva
re pasiliko, o tai buvo kuko- 
rius, dideli unguri—žuvi, pa
gauta prūde. Žuvis buvo dide
le ir navatna, jog niekas da ne
buvo tokios mates bet Hansas 
nedirstelejas ant jos, valgė ant 
vakarienes. Kukorius pastelia- 
vo kaip reikia ir kada padavė 
ant stalo, Hansas paragavo ir 
taip jam patiko jog nepasijuto 
kaip visa .suvalgė.

Tuojaus jis pajuto savyje na
vatna. atmaina, rodos kad jau
nesniu stojosi ir rodos jog di
delei persimainė. Iszbego stai- 
gai isz pakaju, perbėgo per so
da, nusidavė in girria ir atsisė
do pasilsėt. Jam nudavė jog 
medžiai tarp saves ka sznalbž- 
da ir paukszcziai garsiai kal
basi. Persigandęs nubėgo in 
laukus bet ir tonais navatni 
vaidulei ji genasi, žiurėjo jam 
in akis, dūzgė ausyse, juokėsi 
sząle jo, cypė ir pamegždžiojo. 
Tai viena karta girdi koki 
verksmą kuris jam baisei in- 
strigo in pomieti. Dairosi, sztai 
czia isz tos paežios szalies kas 
tokis pro ji szvystelejo, tai vė
la baisus levas pasirodė. Czia 
vela praeina pro ji kunigas ir 
užmeta keiksmą bet tas keiks
mas rodos kaip ilgas szniuras o 
tasai szniuras rodos baisios 
esybes užmestos jam ant kaklo 
ir nori ji užsmaugi.

Paszoka, purtosi, trina sau 
akis, mistiną jog miega bet ne
miega, viską mato, jauezia ir 
girdi, viskas jam iszsiaiszkine- 
ja ir baisei ji vargina. Sugryž- 
ta-gi in dvara, czia vela subun- 
dina visztos, antys, kurkęs iv 
kitoki naminiai paukszcziai, 
plesdena su sparnais ir žmo- 
niszkais balsais szaukia baisiai 
o senas gaidys užlėkė ant tvo
ros ir plesdendamas su spar
nais pradėjo kalbėt:

— Nelaime didele piktada
riui! Kada saule nusileis, nu
garmės skradžiais dvarpile ir 
nebus ne ženklo toje vietoje 
kur pildėsi didžiausios pikta
darystes.

Drebeamas, rodos su sumai- 
szytu protu, girdėjo tuosius žo
džius jaunas Hansas ir rodėsi 
jam jog ji bundina paskutine 
triuba arkaniuolo. Aplinkui ji 
buvo girdėt cypimai, kurkse- 
jimai, sznypsztimai, murmėji
mai ir paukszcziai naminiai li

pino apie didelius nusidėjimus 
jauno pono. 'Į'uom laik saule 
nusileido pamaže'li, tiktai da 
spinduliai raudonavo' isz tolo. 
Jauna poną užpuolė didelis ne- 

p-imastis ir baime, apleido ji pa- 
jiegos, nežinojo ka pradėt. Ta
me gaidys užszoko da karta 
ant tvoros ir paszauke:

— Jau saule nusileido ir mu
rai trūksta. Kas nori prasisau- 
got, tegul paima arkli ir bėga 
kaip vejas nes nepoilgam su- 
teszkes dvarpile, kuria sunki
na baisus nusidėjimai.

Ir vela pasiantrino navatni 
balsai, cypimai, staugimai, 

I kurkimai ir visi paukszcziai, 
naminiai ir laukiniai pasikėlė 
augsztyn ir urmu isz dvaro isz- 
leke. Tada jaunas ponas nubė
go greitai iii arklinyczia, isz- 
vede arkli o jauezia jog žeme 
po jo kojų dreba. Murai trūks
ta, griūva kaminai, teszka lan
gai o tvartuose girdėt baisus 
baubimai ir riksmai gyvuliu, 
kurie nori nutraukt saitus ant 
kuriu pririszti kad prasiszalint 
nuo nelaimes.

Jau ponas sėdo ant arklio, 
jau paleidžia bėgt zovada, kad 
sztai priszoka prie jo kuko
rius, iszbales ir persigandęs, 
praszo su aszaromis pono idant 
ji paimtu su savim. Nenori gir
dėt praszymu, 'bet tarnas grie
bė už kamanų ir arkli sulaiki- 
nejo. Nuvarinejo ji ponas, tas 
laikosi drueziai o czia žeme 
kas karta drueziau dreba ir 
murai labiaus poszka.

— Leisk mane! — reke po
nas kaip apsvaigęs.

— Nepaleisiu, — paimk ma
ne drauge su savim, nes peks- 
czias ne spėsiu pabėgt.

— Paleisk, po velniu... — 
ir toje valandoje isztraukes 
karčia isz maksztieš, kirto'su 
juom ir ranka tarno pasiliko 
kybot ant kamanos. Isz nukirs
tos rankos aptiszko kraujais 
arklys ir raitelis; tame griuvo 
vienas isz boksztu su dideliu 
trenksmu!

Paszoko arklys piestu, nu
kratė nuo saves raiteli ir pabė
go pats vienas. Ponas ir tarnas 
puolė ant žemes. Tame baisus 
dundėjimas, panaszus in griau
smą, apkvaitino abudu, pajuo
do dangus, ant uolos virszunes 
pakilo stulpas dulkiu o isz bai
sios dvarpiles pasiliko tiktai 
krūva griuvėsiu.

Žmones isz aplinkines paro- 
dineja da ir sziadien su baime 
ir apsakinėja piktybes kurias 
Dievas taip labai nubaudė.

REIKALINGI DU VYRAI 
ANT PARMOS.

Gali but ženoti ar singėliai, 
vienas kad galėtu varyt troka 
ir vežti produktus in miestą ic 
pardavinet o kitas už pagial'bi- 
ninka. Pirmoje gromatoje pa- 
raszykite ka mokate ant far- 
mos dirbti ir kokias maszinas 
galite varyt ir pataisyt ir kiek 
algos norėsite ant menesio. Ar 
ženotas ar singelis, kiek metu, 
kiek augszczio ir kiek sveriate. 
Darbas ant visados ir gera mo
kestis del gerai darba atliekan- 
czio. Katrie netoli gyvenate at
važiuokite o pasikalbėsim ypa- 
tiszkai. (2t.

Andrew Abraczinskas, 
R.F.D. No. 1 Catawissa, Pa.

Skaitykite “Saule”
(ustabdo 

PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą
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'•SAULE” Mafianoy City, Pa. ‘

NEKALTA
Glamonėjo ja motina. Mylė

jo kaip savo gyvasti tėvas. 
Vienturte buvo namie numylė
ta. Kudikiszkas amžius, pa
prastai berupestingas, in mie
ga panaszus nes jis nežiniomis 
prasigyvena, — nuplaukė jai 
kaipo pasakiszki dūmojimai, 
be jokio debesėlio. Aszaru 
blakstienosjai niekados neisz- 
spaude. Jokia liga niekados, ne- 
atlanke jos pūkines loveles.

Nors gimdytojai nebuvo per
daug turtingi bet ir ne biedni, 
del mielos dukters vienok nie
ko netrukdavo.

Pirmiausia su zobovelemis, 
po tam suknelėse, valgiu iszsi- 
rinkime — visame kame norėjo 
padaryti ja laiminga, savo 
miela kūdiki.

— Tegul jai nieko netrūksta 
■— kalbėjo tėvas.

— Neturi turto, — nežinia 
kaip savo gyvenime turės — te
gul nors dabar turi visiszka už- 
siganedinima, gerbūvi ir kudi- 
kiszka laime.

Tai-gi jos veidelyje matėsi 
vienas nusiszypsojimas, atver
tos luputes linksmybe kvepėjo 
ir dūsavo, akys placziai atver
tos žiurėjo ant svieto, kaip ant 
dideles eglaites zobovos, abel- 
nos del visu vaiku.

Tėvas buvo daktaru mažame 
miestelyje. Uždirbdavo nedaug 
bet gyveno ramiai ir galėjo 
duoti dukrelei gražu iszaukle- 
jima ir kuoaukszcziausia mok
slą. »

Augo vaikelis del gimdytoju 
suraminimo, augo del laimes, 
kas karta vis gražesne o visi 
jai pranaszavo dideles laimes 
kada iszeis už vyro nes isz tik
ro mergaite buvo patogi, gera 
ir iszmintinga.
Miestelis buvo mažas, neszva- 

rus, Žydiszkas, pilnas bakteri
jų. Raupai 'buvo sena liga to
kiame kulturaliszkame mieste
lyje, taigi ir daktaro nameli 
aplanke, iszkoneveikdama szla- 
kais stebuklingai gražu mer
gaites veideli. Ak, kaip tai vai
kelis nulindo kada po ligai pir
mu sykiu in veidrodi pasižiurė
jo. Liūdnumas tamsus, apside- 
besiaves užsėdo jai ant durniu
kes; asztuonis metus jau ka
dangi turėjo tada ir atjautė in- 
stinktyviszikai savo yda.

O dabar!
O dabar veidelis balo nes 

duszyte liūdo, kada vaikai isz 
kiemo, pikti, kaip laukiniai 
žvėreliai rėkaudavo: raupuota! 
raupuota!..

Ir tasai liūdnumas neužtar
nauto skausmo paliko ant visa
dos ant panaites veido. Sidab
rinis juokas isznyko nesugra
žinamai ..

Gimdytojai isz pradžios pa
kampėmis verkdavo o po tam 
taip sau aiszkiho nelaime beru- 
bežineje meileje prie savo vai
ko: “ apibjaurinta tai teisybe 
bet maloni, gera, kaip aniuolas, 
szposauninke isz prigimimo, 
suteiksime jai mokslą kokio 
tiktai geis, tai gal taip bus lai
minga, nei kad butu buvus ko
kia svieto dama, kuri visur val
kiojasi, o po tam negražiai vis
kas pasibaigia — sugrieszija. ”

Taigi, mergaite iszsiunte in 
fcostapyle ir tenai samdyta ge
riausi profesoriai, geriausios 
mokytojos.

Panaite daila pamylėjo, la
biausiai muzika, taipgi ji gana 
lanksti atiduota in konservato
rija. Mokinosi puikiai, grajino 
gražiai.

Kad ežia tuo tarpu urnai... 
tTevas numirė... Važiuodamas 

lietinga diena pas ligoni per- 
szalo, gavo sziltine ir numirė. 
Numirė szeimynos tėvas, su 
juom sykiu numirė ir ju gyve
nimo szaltinis visos inplaukos. 
Paskui verke ant grabo ilgai ir 
sieratos sugryžo namo.

O dar paskui pardavė dali 
rakandu ir taip surinkus sziek 
tiek pinigu persikėlė in dides
ni miestą.

Motina isz tos nelaimes nete
kus vyro ir neturėdama kuom 
pragyventi, gavo melancholija 
ir negalėjo po tam jau užsiim
ti jokiu darbu.

Tai-gi dukrele, neseniai glos
tomas ir laimingas vaikas, pas
kui panaite, einanti ramiai 
prie savo mierio ėmėsi karsz- 
tai už darbo.

Tęsęsi taip pilkos dienos, 
vienodos prispaudimo valan
dos, nuobodžios muzikos gavi
mu ir prasimanks'ztymu. Ke
lios deszimtys rubliu, uždirbtu 
negražiomis ir szaltomis dieno
mis, užgrajytu, užprakaituotu, 
kaip tik palaike poros moterų 
gyvastis ir jos reikalus, be ko 
negalima kiekvienam apsieiti: 
namus, valgi, skalbimą, kurą, 
szviesa.

Ir daugiau nieko.
Bego metai. Metai baisus, ne- 

sauleti, neatmainomi, visados 
su vienu ir tuo paežiu nelai
minguoju likimu. Tik viena per 
metus szvente joms buvo at
mintina, kuri pertraukdavo 
kentėjimus be jokios kaltybes: 
tai tėvo smerties diena.

Kas metai važinėdavo ant 
kapų. Isz to menko uždarbio 
per metus jos surinkdavo ko
kius trisdeszimts rubliu, kad 
butu galima nukeliauti in gim
tini miesteli nors ant poros va
landų laiko, pasimelsti ant gra
bo, padėti ten nors prasta vai
nikėli, duoti kunigui rubli ant 
Misziu ir kuogreieziausiai 
gryžti atgal nakties trukiu kad 
neperleisti dykai dienos ir ne
palikti ant szalies turineziu 
muzikos lekcijų visados tre- 
czios klases vagonuose.

Tėvo smerties diena pripul
davo pavasaryje, Balandyje, o 
tuose metuose žiemos laike mo
tina sirguliavo ir paezedumo 
nebuvo galima padaryti. Kad 
tuo tarpu smerties atminimo 
diena artinosi.

Nutarė moterys padaryti 
žingsni labai bloga, labai pasi
bjaurėtina: nuneszti lombar
dai! sena laikrodėli mirusio tė
vo, atminti, kuria laike nuola
tos, kaip kokias relikvijas. Tai 
buvo didelis vyriszkas auksi
nis laikrodėlis, su vienu dugne
liu ir po draug vienatinis ver
tes daigtas, koki jos turėjo; vi
si brangesni dalykai jau seniai 
buvo parduoti, arba užstatyti 
ir jau prapuolė.

Su suspausta szirdžia nuėjo 
biedna mokytoja in lombardą 
su relikvija, kad už ana gauti 
pinigu ir po tam su juos pada
ryti kitokia ant grabo relikvija 

•— pasimelsti.
Nežiūrint praszymu, malda

vimu taksatorius davinėjo tik
tai penkiolika rubliu.

Drumstėsi jai galvoje: imti, 
ar neimti.

Neimti tai reisžkia atsakyti 
sau ir motinai pirmu sykiu 
brangaus kapo aplankymo. Isz- 
girdo tuo tarpu, kaip per mie
ga, užgrabini tėvo baisa, besi
skundžianti, kad vienatines 
brangios esybes ji apleido, kad 
atmintis apie ji anose pražuvo.

prisiartino prie kasos langelio.
Sėdėjo ežia senas žmogelis 

su susuktais nuo pinigu skai
tymo rankos pirsztais. Priesz 
ji krūvos aukso, sidabro, bank
notu cielos eiles.

Lauke savo eiles. Priesz ja 
kokia tai senele, iszrodinti ga
na turtinga, gal kokia aristo
krate, kuri neturėdama .tuo tar
pu pinigu gelbiasi užstatyda- 
ma brilijantus, ■ idant savo lai- 
dokeliui anukui sugauti pinigu 
kazyriavimui.

Susižere senute du szimtu 
rubliu auksu, vienomis deszim- 
tinemis. Suskambėjo auksas 
krepszelyje, pasitraukė, kasie
rius pasilenke vėl ant krūvos 
kvitu, gulincziu ant biurlko.

Prisiartino areziau prie lan
gelio biedna mokytoja muzi
kos, laukdama penkiolikos rub
liu — numirusio szventei.

— Jėzau! Szvencziausioji 
Motina!

Czia, priesz ja, ant langelio 
lentos guli aukso deszimts rub
liu, senutes pamirszta, nesužer- 
ta.

Pasidarė jai akyse tamsu. 
Jai truko septynių rubliu kad 
aplankyti tėvo graba, myli
miausia kapeli... Padėjo savo 
krepszeli ant lencziukcs prie 
langelio, uždengdama ta auk
sini pinigą. Kasierius- atsistojo, 
paszauke jos numeri, iszmoke- 
jo 15 rubliu, davė kvitą...

Paėmė pinigus — savo ir ta.
Greitai iszejo.
Atvėrė placziai alkis, atsira

dus ant gatves nes turėjo toki 
nujautimu kad svietas yra ki- 
tokis, po tam tuojaus pasuko 
pirmon, kokis buvo, broman, 
pasislėpė už vartų, nes jai ro- 
dėsi, kad ja vejasi, kad ja visi 
mato, kad visi ant jos tik iri 
žiuri.

Susyk jai veiduose susimu- 
sze visas kraujas, jaute kad 
yra taip raudona, kaip da nie
kados nebuvo, kaip žalia mesa.

O paskui pradėjo verkti ir 
visu kunu virpėti. Tuojaus pa
suko atgal in lombardą. Apsi- 
szluoste skarele akis, prisiarti
no prie langelio.

— Ponus kasieriau...
Kasierius pasižiurėjo per 

akuloriu virszu, — juk ji czia 
nesenei buvo.

— Ka, — paklausė nera
miai.

— Ponas kasieriau, asz po-
Imti! nui noriu ka nors pasakyti.
Bet kur ji ims dar septynis Kasierius suakmenėjo. Mis- 

rublius? lijo apie kokia nors svarbia
Macliinaliszkai pasakė tak- klaida, prie pinigu jai iszmoke- 

satoriui; gerai paėmė numeri, Ijimo. Greitai iszejo isz savo

APVAIKSZCZIOJIMAS PIRMUTINIO TELEGRAFO.
Ana diena buvo apvaikszcziojimas 75-metinio iszradimo 

pirmutinio telegrafo, New Yorke. Mete 1861 likos siaustas 
pirmutinis telegrafas isz San Francisco in Washingtona, D. 
C. Daktaras Briggs žiuri kaip operatorius S. Brester priima 
taji pirmutini telegrafa. Žmones isz pradžių netikėjo kad per 
skambinimą ženklu galima siunsti per drata žines isz vieno 
galo Amerikos in kita.

kletkos, nusivedė ja atskirian 
kambarin.

— Kas atsitiko'?
Szirdis jos neiszlaike.
Puolė prie kojų senam kasie- 

riui.
— Ponas, asz pavogiau 10 

rubliu. Toji ponia, kuri buvo 
priesz mane, paliko ant lange
lio 10 rubliu ir asz paėmiau 
juos.

Klūpojo ji prie senelio koja.
— Del Dievo, tegul ponia at

sistoja.
— Sztai deszimt rubliu, te

gul mane ponas tuojaus ati
duoda palicijai, tegul mane po
nas paneziais surakina, bet po
ne, susimylėk, nemislyk, kad 
asz esu vagilka. Asz neesu va
gilka, malones ponia, tegul pra
žūsiu kalėjime bet nemislyk 
kad asz esu vagilka!

Ir verke taip prie kasicriaus 
kojų.

Vos ja pakele, suramino, de
szimts rubliu paėmė, pasodino 
ja ant kreses, pasilenke prie 
jos, pabueziavo jos veidą, isz 
sopulio karszta ir isz baisiu 
misliu sukaitusi...

— Ne, vaikeli, neatiduosiu 
ponios policijai, — ponia neesi 
vagilka.

O tuojaus palaukus kalbėjo 
tyliai, kaip in save.

— Bet turi būti baisiai labai, 
o labai, labai laiminga.

Ir iszvede ja ant. trepu.
Pirmu sykiu mirus tėvui tais 

metais jo kapo neatlanke.

ŽOLIŲ ISZPARDAVIMAS
Trukžoliu, Ramunėlių, Liepos-žie- 
du, Valerijonu, Puplaiszkiu, Kat- 
metiu, Senesu, Apvyniu Ciobraliu, 
Czemericziu, Kadagiu vuogu, Na- 
szleliu, Aleru szakniu tik po 60c 
svaras už kožna. Saruoczio 60c 
už puse svaro. Geriausia stambi 
trajanka 3 pakeliai tik už $1. 
Kitokiu visokiu žolių pakeliuose 
$10 vertes tik už $5 iki Kalėdų.

M. Žukaitis, Spencerport, N. Y.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank 
kampas main ir centre st. 

MAHANOY CITY, PA.

ATEIVIAI, GAUDAMI
PASZIALPA GALI 
BUT PILIECZIAES

Ar ateiviai, kuriuos bedarbis 
priverto praszyti ir imti laiki
nos vieszos pagialbos, sulaiky
ti nuo Amerikos pilietystes?

Pereitais keliais menesiais 
tai buvo labai svarbus klausy
mas.

Tarpe nekuriu žmonių, ku
rie antagonistiszkai žiuri in 
ateivius, yra toks nusistaty
mas — neduoti nedirbantiems 
nepiliecziams paszialpos. Ir 
nuo 'tos ruszies žmonių jau gir
dime obalsius iszdeportuoti isz 
Su v. Valstijų tuos ateivius. 
Bet turime czia teisingai pažy
mėti kad pats Kongresas apie 
tai visai nesirūpino ir nieko ne
veikė.

Pereita Birželio menesi, teis
daris federaliame teisme Loui- 
sianos valstijoje, visai nedave, 
griežtai atsake, duoti pilietyste 
ateiviams, kurie gavo paszial
pos. Tas nusprendimas placziai 
raportuotas Anglu kalbos 
spaudoje ir visur giriamas tu 
žmonių, kurie visuomet stovė
jo ir stovi priesz ateivius. Bet 
ju džiaugsmas buvo labai 
trumpas. Civilines organizaci
jos, prie kuriu skaitome Fo
reign Language Information 
Service, tuoj pradėjo veikti 
kad gavus antra iszklausyma 
to svarbaus klausymo* Toks an
tras iszklausymas buvo duotas 
ir originaliszkas nusprendi
mas pamainytas. Nusprendi
mas, kuris butu buvęs vartoja
mas priesz ateiviu (ant paszial
pos) naturalizavima buvo pa- 
szalintas.

Originaliszkas nusprendimas 
liete keturis ateivius, du Ita
lus, viena Greka ir viena isz 
Pietų Amerikos ateivi, kurie 
visi prasze pilietystes Louisia- 
nos valstijoje. Ju praszymuS 
svarstė teisdaris Wayne G. Bo
rah. Jis rado kad keturi pra- 
szytojai buvo bedarbiai ir to
dėl jis laike kad jie “negalėjo 
finansiszkai remti S u v. Valsti
jų valdžia. Kad per pereitus 
p'-ūkis metus jie gavo federa
tes ir valstiszkos paszialpos ar
ba paszialpini darba. Ir juos 

TYMAI IR JU
SULAIKYMAS

Tymai yra pavojingesne ir 
rimtesne liga negu motinos ma
no. Vien tik New Yorko mies
te tymai yra priežastimi dau
ginus mireziu negu nuo visu ki
tu kūdikystes ligų in krūva su
dėtu. Mes neturime jokio “vac
cine” kuri ant visados apsau
gotu nuo tymu bet mes tik ga
lime praszalinti dauguma pa
vojaus nuo ligos. Ir tai yra per 
inczirszkijima mažos daleles 
kraujo vieno isz tėvu.

Jeigu vaikai kurie buvo isz- 
statyti tai ligai gautu toki in
czirszkijima kraujo vieno tėvo, 
tai liga juos neužpultu, arba 
tik lengvai ja sirgtu. Jie grei
tai pasveiktu ir gal per visa 
savo gyvenimą antru kartu ne- 
apsirgtu laja liga.

Kiekviena motina privalo ta 
žinoti apie tymus. Liga yra ne- 
iszpasakytai limpanti priesz 
iszberima, užpuolimą — kada 
sergantis .pradeda sznioksztuo- 
ti ir liga panaszi in paprasta 
szalti. Jeigu tavo vaikai bevi
liosi su ta liga serganeziais vai
kais tai kaip tik greit apie tai 
sužinosi — kaip tik persitikrin
si kad anas vaikas tymais ser-

negalima skaityti kaipo prisi- 
riszusius prie Suv. Valstijų į 
konstitucijos principu arba ge- į 
ros tvarkos ir laimes Suv. Vai-j 
sitiju kaip instatymas reikalam j 
ja.

Foreign Language Informa
tion-Service ir kitos organiza
cijas ant syk mate baisumą to
kio nusprendimo. Neužilgio gal 
kiti teisdariai kitose szalies da
lyse butu taip pat laike. Tas 
nusprendimas invede nauja 
kvalifikacija del Amerikos pi
lietystes, kuri butu sulaikius 
nuo naturalizavimo tukstan- 
czius kitur-gimusiu ateiviu ku
rie kentėjo nuo ekonomiszko 
krizio ir kuri jie negalėjo kon
troliuoti. Komitetas tapo orga
nizuotas New Orleans isz dvie
ju vietiniu advokatu, kurie da
vė patarnavima keturiems atei
viams. Pasirodė, kad, kaip il
su tukstaneziais kitu žmonių, 
jie galėjo ir norėjo dirbti ir 
kad jie save ir ju szeimynas už
laikė iki užpuolė sziadienos 
sunkieji laikai ir atėmė nuo ju 
darbus ir iszbaige sutaupytus 
pinigus.

Tie advokatai bandė darody- 
ti kad ateivis galėtu daug ge
idaus finansiszkai prisidėti prie 
szalies geroves jeigu pavėlin
tas tapti piliecziu nes kaipo 
ateivis jis turi kentėti visokia 
neapykanta ir nekuriose valsti
jose jis legaliszkai sulaikytas 
nuo nekuriu profesijų ir užsi
ėmimu. Faktai paduoti, kurie 
parode, kad nekuriose valstijo
se pilietyste yra 'būtinas reika
lavimas tapti rokundu vedeju, 
architektu, aukcij onierium, 
balsamuotoju arba graborium, 
kasyklų virszininku, katilu in
spektorių, teismo stenografis- 
tu, dantistu, gydytoju, •advoka
tu, nejudinamo turto mekleriu, 
vaistininku, pardavėju alaus ir 
kitu svaiginaneziu gerymu, in
žinierių ir daugybe kitu.

Gaila, kad kuomet teisdaris 
Borah pamaine savo origina- 
liszka nusprendimą, taip neda
rė kaipo principiniu dalyku, 
bet jis tik stengėsi skirtumą 
daryti tarpe tiesogines paszial
pos ir ’‘darbo paszialpos.” Bet 
kaip ten nebutu, svarbu, kad 
nusprendimas pakeista.

F.L.I.S.

ga tuoj nuvesk vaika pas gydy
toja ir praneszk jam apie tai. 
Tavo gydytojas patars kas ge
riausia daryti. Gal jis patars 
“augusiojo kraujo” pagydiji- 
ma.

Bet szitas gydijimas turi -bū
ti vartojamas tik kuomet tavo 
vaikas buvo iszstatytas ligai. 
Bet jeigu vaikas liga jau serga 
ir nežinojai kad jis save iszsi- 
state tai ligai tai jau tada jis 
reikalauja svarbiausios medi- 
kaliszkos priežiūros. Ypatin
gai su jaunais vaikais reikia 
gydytoja kuogreieziausia pa- 
szaukti.

Pavojingas pripratimas mo
tinu leisti sveikus vaikus prie 
tymais serganeziu kad “visi 
sykiu liga sirgtu” jau nyksta 
nes daugumas tėvu sziadien ge- 
riaus supranta sveikatos tai
sykles negu kada nors praeity
je. Kad nors- drūtas senesnis 
vaikas gali greitai pasveikti 
nuo tymu bet jo jaunesnis ir 
.silpnesnis brolis arba sesute 
gali užsikrėsti plaucziu uždegi
mu, kuri liga tankiai seka ty
mus ir nuo kurios labai daug 
vaiku mirszta.

Manykite kad tymai yra pa
vojinga liga iad neturėsite ap
gailestavimo. —F.L.I.S.

Elzbietos porte naujienos ne 
kas, 

Nekuriuos nubaus Dievas, 
Jeigu nepaliaus girtuokliauti, 

O moterėlės paleistuvauti. 
Nedeliomis kaip laukinei 

staugia, 
Vieni kitiems plaukus iszrauja, 
Kaip kruvini meitėliai vaiksz- 

czioja, 
In visokias urvas landžioja. 
Atvažiuosiu in fenais vela, 
O-gi bus jums verksmas ir 

beda,
Ba nuo manes neisztruksite, 
Ant keliu visi suklupsite;

Atleidimo praszysite, 
Ir staugsite.* * #

Isz fenais in Džerze pasukau, 
Nuvarke truputi užtrukau, 

Ant vakaruszku fenais užėjau, 
Kampelyje sau atsistojau, 

Sztai atėjo kokis tai biznierius, 
Nuduodamas kad yra mili

jonierius, 
Kėlės bumaszkas ant stalo 

padėjo, 
Ant mergicu aplinkui žiurėjo.

Mat norėjo priesz visas pa
sirodyti, 

Su pinigais prie ju prisigerinti, 
Kad prie saves tokiu budu 

prisitraukti,
Ir su joms draugauti. ’ 

Merginos suprato kvailio 
mieri, 

Kėlės czierkeles drauge 
iszgere, 

Bet namo su juom ne ėjo, 
Mat daugiau proto turėjo. 
Kad butu daugiau tokiu 

merginu, 
Kurios laikosi doru vaikinu, 

Tada toki kvailei nesikabintu, 
In kitur sau iszbostiritu.

* * * 
Grinorelis isz Lietuvos pribuvo 
In Najorko miestą pakliuvo, 
Gyrėsi kad ne velnio nebijo, 
Niekas ji užkabint czionais 

neatsivožijo.
Bet czionais velniai daug 

smarkesni, 
Nieko nebijo ir daug smarkesni 
Amerikoniszki velniai ji gerai 

pamokino, 
Keliolika per terla iszdalino, 

Amerikoniszku citizenu padare 
Ir jam žioti uždare.

Dabar suprato nebagelis, 
Silpnas ir žalias grinorelis, 
Kad czionais velniai neisz- 

puosuoja, 
Žalia-skurius gerai iszman- 

kioja.
Visiems taip ragus apdaužo, 
Kaip kada ir kaulus laužo, 
Matot grinoreliai czion 

Amerikoj kitaip, 
Su tokiais atsitinka taip,

O ne vienas sau kalba:
‘ ‘Kaip asz in Amerika nu

keliausiu, 
Ragais visus fenais iszbadysiu, 

Asz jiems parodysiu, 
Pagal savo graju paszokysiu.” 

Bet tokius galinezius tuoj 
apmalszina,

Ant -kėdės pasodina, 
Tuojaus citizenu padaro, 
Pasiutima isz užpakalio 

iszvaro.
Geriau, mieli sakalėliai, 

Lietuvos grinoreliai, 
Pribuvę in czia tykei sedekite 

In akis niekam nelyskite ir 
laikraszti “Saule” skaitykite.
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ŽINIOS VIETINES
; — Szi Ketverga apvaikszti- 
nesime Amerikoniszka. szvente 
Thanksgiving Day arba Pade- 
kavones diena, kaipo dekavone 
Dievui už aplaikytas nuo Jo 
visokias malones ir mielaszir- 
dystes.

vys, atskirai mokesite use cen
to daugiaus per kitus tris me
tus, ir galu gale, 1949 m., tai 
dvylika metu nuo dabar, tu ir 
tavo darbdavys mokėsite po 3 
centus už kiekviena uždirbta 1 
doleri, iki $3,000 in metus. Tai 
augszcziausia suma kuria ka
da nors mokėsite.
Tavo Darbdavio Taksu Dalis.

Valdžia tuos abiejus taksus 
kolektuos nuo tavo darbdavio. 
Tavo dalis bus atmuszta nuo 
tavo algos. Valdžia nuo darb
davio kolektuos tiek pat kiek 
nuo tavo algos numuszta.

Tas taip veiks, kad nors ir 
pradėsi dirbti kitam, taip ilgai 
kol tu dirbsi fabrike, szapoje, 
kasykloje, afise, krautuvėje ar 
kitoje panaszioje biznio vieto
je. (Ūkiu darbininkai, nami
niai darbininkai privatiszkuo- 
se namuose, valdiszki darbi
ninkai ir panaszaus darbo dar
bininkai nepapuola po szitu 
taksu).
Senatvės Rezervo Sanskaita.
Senatvės Rezervo fondas Suv. 

Valstijų Ižde traukia pelną ir 
Valdžia gvarantuoja, kad pel
nys nemažinus kaip 3 nuoszim- 
czius. Tas reiszkia kad 3 cen
tai bus pridėti prie kiekvieno 
dolerio in fondą kas met.

Gal tavo darbdavys turi 
senatvės pliana jo darbinin
kams. Jeigu taip, tai valdžios 
senatvės naudos plianas su 
tuom nesisukirs.Darbdavys ga
li pritaikinti jo pliana prie val
džios pliano.
Kiek gausi nuo Valdžios plia

no visuomet bus daugiaus ne
gu užmokėsi taksais, ir papras
tai, daugiaus negu galėsi gau
ti padedant lygia suma pinigu 
kas sanvaite kitokiu budu.

J ir Karolius tenai pasislėpė ir APSAUGA JUSUDievo pagialbos. i
Juokėsi isz jo bedieviszkas klupojant melsdamiesi lauke 

MIELASZIRDYSTE jo draugas piktžodžiaudamas vėtros galo.
ant Dievo ir ant visko. Kada
smarkus žaibas ant jo galvos si trys

TEISINGUMAS IR

Kada dangus prasiblaivė vi-
Du prieteliai keliavo po Ita

lija. Kaip dauguma kitu jaunu j perplesze debesius ir tuojaus Karoliaus dranga be gy 
žmonių pamėtė tikėjimą ir jie' 
savo tikėjimą pamėtė, kuris 

į jiems isz jaunu dienu buvo in-

•— Nekurie biznieriai mies
te pasiskundė palicijai buk ap- 
laiike keliolika neteisingu dvi- 
deszimt-doleriniu bumaszku 
nuo nežinomu ypatų. Bumasz- 
kos yra labai blogai atspaudin- 
tos ir galima jas lengvai pažin
ti kas pinigus naudoja ir isz- 
leistos ant New Yorko bankos. 
Vietine palicija su pagialba 
valdiszku detektyvu tyrinėja 
kas jas praplatino po musu ap
linkine. r

— Nedelioje atsibuvo pir
mos sukaktuves atmintis uždė
jimo Jėzaus Vardo draugijos, 
Szv. Juozapo 'Svetainėje. Visi 
nariai dalyvavo tame vakarė
lyje. Priesz atidaryma susirin
kimo, koras isz jaunu vyru su
dainavo kėlės daineles. Kuni
gas M. Brundza, isz Chicagos, 
pasakė pirmutine prakalba, 
primindamas taipgi apie ‘ drai- 
va’ (vaju) ant užsiraszymo 
Katalikiszku laikraszcziu o ki
tus paniekino, kas buvo visai 
netinkama ant tokio susirinki
mo ir pasilinksminimo vakarė
lio ir tokia prakalba nepatiko 
del daugelio susirinkusiu. Po 
tam (kalbėjo Angliszkai Dr. N. 
Brennan, isz Shenandoah. Po 
tam svetelei likos pavieszinti 
užkandžiais ir gerymais. Dr. 
Tacelauckas buvo pirmininku 
tojo vakarėlio.

gauti net iki $85 iii menesi per 
visa gyvenimą po 65 metu. Jei- 

SENATVĖJE gu tave instatymas apima, tai 
-------  | mažiausia suma kuri bus isz- 

mo'keta bus $10 in menesi.
Jeigu Dar Jaunas.

Sakykime, kad gali dirbti 
dar per 30 metu. Jeigu pa
prastai uždirbi apie $25 in san
vaite arba $1,300 in metus, ta
vo czekis (kuomet sulauksi 65 

1 metus, bus $45 in menesi ant 
įviso gyvenimo (po tu metu). 
Jeigu uždirbi $50 in sanvaite, 

i arba $2,600 in metus, tai gausi

pasuko atgal ir atrado VISIEMS KURIE SULAUKS
^yvasties 

toks galingas perkūnas trenke J gulinti ant žemes. Jo kūnas bu-j 
kad rodosi priesz ta trenksmą vo juodas ir kaipo ugnimi su- 
visas prigimimas savo galvas! degintas.

skiepintas. Vienas isz ju net .nulenkė. Arkliai priesz bliz-l Karolius, kaip tai baimėje t 
rode tikra savo neapykanta ganezius žaibus kaip tik ant būdamas, prižadėjo, nuo zoko- 
prie visko, kas jam tikėjimo kojų laikėsi o tuo tarpu nelai- ninku nesiskyrė. Tieji Dievo

tarnai prigulėjo prie klioszto-1 motere — pilietis ar ateivis — 
riaus gulinczio antroj pusėj SUprastu Sociales Apsaugos In- 
kalno. Karolius in tenai su zo-jstatymo senatvės naudu (bene-
koninkais nusidavė, pasiliko fits) skyrių, Social Security ° 111 m^1Gsl Jpcr visa lgy' 
Szv. Pranciszikaus zokoninku Boarj Washingtone sziadien 
ir kasdiena Dievo Motinai de-
kavojo kad ji iszgialbejo nuo j 24ta diena, kiekvienas dirbtu- 
dideles Dievo bausmes kokia 
patiko jo draugą.

Karolius ilgus metus gyveno 
zokoninku būdamas ir ta savo 
atsitikima nuolatos visiems pa
sakodavo sakydamas:

— Dievotai nesziokite Mari
jos szkaplierius kurie jums pri
mins kad Dievo motina jus sa
vo globoje laiko tuo kart jusu 
szirdyse bus didesne meile ir 
viltis. Asz taipgi szkaplierius 
nesziojau, prie Marijos pagial
bos szaulkiausi ir toji mielaszir
dystes Motina nuo baisios mir
ties mane iszgialbejo...

savo galvas ’ degintas.
Karolius, kaip tai baimėje

65 METU MOKES 
PENSIJA.

BLANKOS JAU ISZ- 
SIUNSTOS.

— Nedelioje atlėkė eropla- 
nu, isz Indianapolis, Indianos, 
Hilams, sūnūs redaktoriaus 
“Saules”, kuris turi užsiėmi
mą su Bell telefono kompanija. 
Tikslas jo atlekimo buvo daly
vauti laidotuvėse savo tetos, 
mirusios Reginos Kaziunienes 
bet per ‘bloga orą pasivėlino. 
Ero,planas sustojo Barnesvilles 
stotyje isz kur likos parvežtas 
jis namo per broli Florijoną. 
Draugia su juo atlėkė pulkinin
kas Wilfred E. Brown, kuris 
priguli prie observatiszko 
szvadrono eroplanu divizijoj. 
Po pasisvecziavimui kėlės va
landas likos nuvežtas su savo 
draugu ant stoties, ,su gerais 
velinimais nuo tėvu, brolio ir 
dėdžių.

— S.L.A. Jubilejines Pra
kalbos, kurias rengia S.L.A. 
211 kuopa, kartu su S.L.A. pir
mu apskricziu Seredoj, Lapkr. 
—■November 25 d., Knights of 
Columbus Svetainėje, W. Ma
hanoy St., Mahanoy City, Pa. 
Pradžia 8-ta vai. vakare. Svar
biausia kalba pasakys Adv. A. 
O. Szalna, isz Boston, Mass. 
Gerbiami S.L.A. nariai ir visi 
Mahanoy, j City ir apylinkes 
Lietuviai bei Lietuves: Szio- 
mis dienomis sukanka lygiai 
50 metu nuo to laiko kada Su
sivienijimas Lietuviu Ameri
koje pradėjo savo gyvybe. Ir 
kadangi sžimet szveneziame S. 
L. A. Auksini Jubilieju, todėl 
privalome skaitlingai susirink
ti ir iszklausyti ka kalbėtojai 
pasakys. Jokios kolektos ne
bus. Inžanga visai dykai vi
siems.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

teisybes primindavo. Antras imingasis bedievis, pakeldamas 
buvo daugiau abejojaneziu ir • 
savo klaidose seke savo priete- 
liu. , j

— Karaliuk, — kalbėjo atsi
sveikindama motina antram, 
— Karaliuk, mano szirdis la- , 
bai daug kenezia nuo tavo be- 
Dieviszkumo ir drebu, misly- 
dama apie baisia Dievo baus
me kdkia sziame ir aname svie
te nusiuns ant tavęs. Duok man 
ta patiesžijima, prižadėk man 
kad laike savo keliones ta 
szkaplieriu ant saves nesziosi. 
Daviau tau viena prie pirmo
sios tavo Komunijos, imk ta 
antra dabar isz mano ranku. 
Nors turėsiu vilti kad Dievo 
Motina, kurios globon tave pa
vedu, laikys tave savo prie
globstyje ir gal kada nors tau 
atvers akis ir apszvies protą.

Karolius sutiko su motinos 
reikalavimais ir pasijuokda
mas isz jos tikėjimo ir vilties, 
leido uždėti ant saves sžkaplie- 
riu, koki jam motina buvo pa
rengus.

Stebėdamasis isz visu gam
tos ir dailos gražybių, apie ko
kias Italijoj taip tankiai per 
poetu apraszymus ir giesmes 
girdime ir sutinkame, du ke
liauninkai susilaikė apžiūrėti 
paminklus ir .apylinkes, kokias 
pakeliui sutikdavo. Taip norė
dami pamatyti puikiausia re
gini, koksai nuo Alpu (kalnu 
persi,stato, jo abudu siauru ir 
staeziu takeliu, einaneziu take
liu, einaneziu tiesiog ant tu 
kalnu. 1

Tas buvo Rugpiuczio mene
syje. Saule skaiseziai szviete 
ant dangaus neužtemdinta jo
kiu debesėliu o deganti jos 
spinduliai kaipo kokia ugnia 
pripildė orą. Tvankas buvo ne
pakeliamas, nei jokis vėjelis to 
ugniszko karszczio neszvelni- 
no.

Ant to kelio keleiviai sutiko 
du zdkoninkus pesezius ton pa- 
czion pusėn einanezius. Zoko
ninkai tie sunkiuose rūbuose 
buvo labai nuilsę, ju veideliai 
aplieti prakaitu, isz ko jauni 
bedieviai pradėjo juoktis. Mat 
jiems raitiems buvo gerai ke
liauti. Bet zokoninkai in tai 
nieko nepaisydami ėjo sau ra
miai ir kalbėjo ražaneziu, tai
gi ju toksai Dievobaingumas 
dar labiau jauhikaiezius vede 
pagundiniman ir juokėsi kiek 
tik jie galėjo.

Staiga pakilo smarkus ir bai
sus vejas, dangus apsiniaukė 
juodais debesiais, viesulą pra
dėjo neszioti smiltis, eme griau- 
det ir perkūnijos trankyti ir 
ant galo pradėjo smarkiai lyti.

Zokoninkai paskubino savo 
žingsnius ir aplenkė savo drau
gus, kuriu pabugia arkliai vos 
vilkosi priesz kaina. Laikais 
kelias tarp tu smileziu pusty
mu isznykdavo, nebuvo matyt. 
Medžiai nuo smarkaus vėjo lin-. 
ko ir lūžo o nuo baisios perkū
nijos trenksmo drebėjo vienas 
keliauninkas, tasai kuris ant 
saves nesziojo Motinos Dievo 
szkaplieriu. Laimingas buvo 
toje valandoje kad jis nuo sa
vo motinos priėmė nenoromis 
szkaplieriu o dabar prie kruti
nę^ ji spaude ir szauke Motinos

auksztyn atkakliai galva, tary
tum Dievo perkūnu jis nepersi- 
gas!

— Belskite, belskite Dievo 
perkūnai, asz jus nebeiszsiga- 
siu!

Girdėdamas ta atkaklu ir be- 
dieviszka piktžodžiavimą to
kiame baisiame laike, Karolius 
isz persigandimo sudrėbėjo ir 
savo szkaplieriu vis prie kruti
nės spaude... bet jau ugninis 
pažaras juos apdengė ir jo 
draugas perkūno užgautas isz- 
sitiese negyvas ant žemes.

Karolius baisiausiai pergaz- 
dintas sukerta arkli idant kuo- 
greieziausiai isz tos vietos pa
sitraukti ... bet kas-gi nuo 
Dievo rūstybes gali pasislėpt? 
Nauja, milžiniszka szviesa ap
linkui visas uolas apszviete ir 
baisus balsas, baisesnis už už- 
muszto draugo baisa pradėjo 
kartoti:

— Muszk! degink!
Ar tai Karolius, beveik 'be 

sanmones isz baimes, savo vai
dentuvėje girdėjo savo drau
go baisu piktžodžiavimą? Ne
žinia bet baimes apimtas atsi
davė globon Marijai, kuriai jo 
motina buvo pavedus. Szven- 
to Bernardo maldele, “At
mink,” kuria vaiku būdamas 
tankiai kalbėjo, atėjo jam da
bar ant mislies ir ja su dideliu 
Dievotumu pradėjo kalbėti.

Arklys, nemažiau kaip raite
lis pergazdintas leidosi greitai 
pirmyn ir tuojau pavijo du zo- 

1 koninkus, isz kuriu priesz va
landėlė abudu bedieviai 'bege- 
diszkai juokėsi.

— Tai ne asz isz jus juokiau
si ! — szauke Karolius juos pa
sivijus, — tai mano biednas 
prietelius!

Bet debesiai vela su didžiau
siu trenksmu trynėsi ir antru 
sykiu rodėsi Karoliui kad tarp 
griausmu ir perkūniju baisus 
mirusio prieteliaus piktžodžia
vimo atbalsis po orą nuolatos 
skraidžiojo.

— Muszk! degink! — pagie
žos balsas szauke.

Karolius nulipo nuo arklio ir 
puolė po kojų zokoninkams.

— Gelbėkite mane! — szau
ke, — meldžiu jus, gelbėkite 
mane!

Zokoninkai nustebinti susi
laikė, nežinodami ka toji regy
kla reiszkia.

— Tai ne asz isz jus juokiau
si, melskitės už mane idant ma
ne Dievo teisybe, kaip mano 
dranga neužmusztu.

Ar tai delei proto netekimo 
Karoliui tarne laike pasirodė 
kad girdi antra baisa kuris 
buk atsako pirmajam:

— Negaliu muszti! Marija, 
Motina mielaszirdystes, prie 
kurios jis szaukesi, sulaiko ma
ne!

Daugiau numiręs, kaip gy- 
• vas, jaunikaitis kartojo savo 
praszymus. Griebėsi abiem zo
koninkams už ranku ir glaus
damasis prie ju apreiszke kad 
nuo ju nepasitrauks ir jeigu 
nuo tos Dievo teisybes iszeis 
sveikas tai visa savo gyvenimą 
pakutavos.

Netoli nuo tos vietos uoloje 
buvo Įszkąlta urvą, Zokoninkai

SHENANDOAH, PA.

Svarbu, kad kiekvienas Ame
rikos darbininkas — vyras ar

pranesze, nes su Lapkriczio

— Praeita Ketvergo vakara 
dukterys su .pagialba savo 
draugiu ir draugu padare “su- 
prize” parte del savo mylima 
teveliu, ponstyos Jokūbo ir Mo
nikos Barausku, kurie taja 
diena apvaiksztinejo savo 37 
metu 'sukaktuves vedusio gy
venimo. Veliąame ponstvai Ba- 
rauckam sveikai sulaukti auk
siniu sukaktpviu ir ilgo pagy
venimo. ri,

—- Laidotuves a.a. Reginos 
Kaziunienes (Boczkauskiutes), 
kuri mirė prąeita Sereda, atsi
buvo isz koplyczios ant 128 S. 
Jarden uly. Kūnas palaidotas 
puikiam metaliniam grabe su 
metaliniu uždangalu. Kunigas 
Karalius laike Miszias kaipo 
ir trumpas pamaldas prie jos 
kapo ant Szv. P. Marijos kapi
niu. Graba nesze P. Gabrisz, 
Florijonas Boczkauskas, Ro
manas Boczkauskas, Leonas 
Boczkauskas, Mikolas Slavic
kas ir Kaziniieras Derenczius. 
Visiems tiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse ir 'tiems kurie pa
dovanojo Misziu korteles ir 
žiedus, taria szirdinga aeziu 
Kaziunu ir Boczkausku szei- 
mynos ir llai visiems Dievas už 
tai atlygina.

Girardville, Pa. — Praeita 
Ketvergo ryta tarp czionaiti- 
niu angliniu butlegeriu kilo ne
supratimas isz kurio kilo musz- 
tyne. Jurgis Baliukas, jo du 
sūnūs Albertas ir Antanas ir 
James Willis ir jo brolis Wil- 
liamas, visi likos aresztavoti 
už pasiprieszinima palicijai ir 
konsztabeliui. Visi likos pasta
tyti po kaucija. Mikas Kuszvar 
likos sužeistas su kirviu.

Mount Carmel, Pa. — Jokū
bas Pietroviski ir žmogus var
du Mikas, sėdėdami ant žemes, 
staiga! žeme ingriuvo in senas 
kasyklas ir abudu prarijo. Ki
ti žmones pamatia ju nelaime, 
greitai juos iszkase už keliu va
landų gyvus bet sužeistus.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. BOGZKAUSKO-CO., 
Kabai oy City, Pa,

ves, ofiso, krautuves, szapos, 
kasyklos ir fabriko darbinin
kas gaus sociales apsaugos san- 
skaitos aplikacija (social secu
rity account application), ir 
darbininkas turės sugražinti 
szita aplikacija su reikalin
goms informacijoms ne vėliaus 
Gruodžio men. 5 d., idant val
džia galėtu praeti sociales ap
saugos sanskaita, kad jis galė
tu gauti jam prigulinczias se
natvės naudas.

Kaip darbininkas gaus szitas 
aplikacijos blankas ir kaip jis 
privalo jas sugražinti valdžiai 
bus praneszta truputi vėliaus 
szitame laikrasztyje. Tuo tar
pu, Social Security Board duo
da sekanti trumpa paaiszkini- 
ma apie kaip Instatymo senat
vės naudos skyrius lieczia 
Amerikos dirbanti vyra ir dir- 
banezia motere.

Dabar yra instatymas szito- 
je szalyje, kuris duos 26 mili
jonams dirbaneziu žmonių kiek 
nors pinigu kuomet jie pasen
sta ir sustoja dirbti. Szitas in
statymas, su ir kitoms nau
doms, buvo Kongreso praves
tas praeita meta ir jis vadina
mas ‘ ‘ Social Security Act. ’ ’

Po szituo instatymu Suv. 
Valstijų Valdžia siuns czekius 
kožna menesi pasitraukusiems 
nuo darbo darbininkams, vy
rams ir moterems, kuomet jie 
jau pasiekė 65 metus ir kurie 
prisilaiko prie instatymo keliu 
lengvu reikalavimu. Szitas in
statymas lieczia darbininkus, 
nepaisiant ar jie piliecziai ar 
ne piliecziai.

Ka Tas Jums Reiszkia.
Tas reiszkia kad jeigu dirbi 

kokiame nors fabrike, szapoje, 
kasykloje, dirbtuvėje, krautu
vėje, afise, arba beveik bi|e ko
kios ruszies biznyje ar indus
trijoje, tai ateityje gausi pa- 
szialpos. Kuomet sulauksi 65 
metus, arba daugiaus, ir parsi
trauksi nuo darbo, gausi val- 
diszka czeki kas menesi, per 
visa liekama gyvenimą, jeigu 
kada nors dirbai (viena diena 
ar ilgiaus) kiekviename isz bi
le 5 metu poo 1936 metu ir jei
gu per ta laika uždirbai isz vi
so $2,000. arba virsz.

Turėsi teise gauti tokius cze
kius. J uos gausi nepaisiant 
kiek turto arba ineigu turėsi. 
Instatymas juos vadina “Old 
Age Benefits” po “Social Se
curity Instatymu.” Jeigu no
ri dirbti po 65 metu, tai mėne
sinius czekius nuo Valdžios 
gausi tik kada nutarsi nuo dar
bo prasitrauktį.

Czekiu Suma.
Kiek gausi kuomet sulauksi 

65 metu prigulės nuo kiek už
dirbai algose industrialiszka- 
me arba biznio užsiemime tarp 
Sausio 1 d., 1937 m., ir tavo 65 
metu gimimo dienos. Vyras, 
ar moteris, kuris gauna gera 
alga ir turi nuolatini darba vi
same. jo arba jos gyvenime gali

venima po 65 metu.
Jeigu Esi Vidutinio Amžiaus.

Sakykime, kad jau sulaukei 
55 metu, ir dar turi apie de- 

i sizimts metu padirbti iki 65 m. 
Daleis'kim, kad uždirbi $15 in 
sanvaite Kuomet sulauksi 65 
metus ir sustosi dirbti, tai gau
si czeki ant $19, kožna menesi 
per visa gyvearima. Jeigu už
dirbi $25 in sanvaite per 10 me
tu, gausti truputi suvirsz $23 in 
menesi nuo Valdžos per visa 
gyvenimą.

Mirties Atsitikime,
Jeigu numirtum priesz, gavi

ma mėnesinio czekio, tai tavo 
szeimyna gaus mokesti pini
gais pasiekiant 3% centus del 
kiekvieno algose uždirbto do
lerio po 1936 m. Pav., jeigu nu 
mirtum sulaukės 64 metus, ir 
jeigu uždirbai $25 in sanvaite 
per 10 metu priesz ta laika, ta
vo szeimyna gauna $455. Kiton 
pusėn, jeigu nedirbai ganą il
gai gauti regulariszka menesi - 

I ni czeki, kuomet sulauki 65 m., 
tai gausi suma vienoje krūvoje 
arba jeigu numirtum tavo szei
myna gaus suma vienoje krū
voje. Suma to irgi bus 3% cen
tu kiekvieno alguose uždirbto 
dolerio po 1936'm.

Taksai.
Tas pats instaty“ 

aprūpina szitas senatvės nau
das tau ir kitiems darbinin
kams, paskiria nekurtuos nau
jus taksus kurie turi Trati už- 

' mdketi Suv. Vai., Valdžiai. 
I Szituose taksus kolektuos Suv. 
Vai., Iždo Departamento Bu
reau of Internal Revenue, ir 

i klausymai apie juos turi būti 
pasiunsti tam biurui. Insta
tymas irgi insteigia “Old Age 
Reserve Account” Suv. Vai., 
Ižde, ir Kongresas autorizuo
tas indeti in sizita rezervo san
skaita kasmet užtektinai pini
gu aprūpinti mėnesinius mo- 
keszczius, kuriuos tu ir kiti 
darbininkai gausite kuomet su
lauksite 65 metus.

Tavo Dalis Taksu.
Szito instatymo reikalauja

mus taksus tu ir tavo darbdav- 
is mokėsite. Per ateinanezius 
tris metus mokėsi apie 15 cen
tu in sanvaite, gal 25 centus in 
sanvaite, gal 30 centu in san
vaite, arba daugiaus, tas pri
guli nuo kiek uždirbi. Kitais 
žodžiais, per sekanezius tris 
metus, su Sausio 1 d. 1937 m., 
užmokėsi 1 centą deji uždirbto 
•dolerio ir paežiu laiku tavo 
darbdavys užmokės 1 centą del 
kiekvieno tavo uždirbto dolerio 
iki $3,000 in metus. Dvide- 
szimts szeszi milijonai darbin
inku ir ju darbdaviai mokes 
paežiu laiku.

Po pirmu trijų metu — tai 
bus 1940 m., mokėsi ir tavo 
darbdavys mokes 1% cento už 
kiekviena uždirbta doleri, iki 
$3,000 in metus. Tai bus trijų 
metu taksai, ir tada su 1943 m., 
mokėsi 2 centus, ir tiek tavo 
darbdavys, už kiekviena už
dirbta doleri per kitus tris me
tus. Po tam, tu ir tavo darbda

— JUOKAI.

kuris
Ponas ateina pas Žydą pirk

ti žuvu bet matydamas jog ne
gyvos, kalba in Žydą:

— Tosios žuvys negyvos!
Žydas: — O ar ponas kada 

matei idant kas valgytu gyvas 
žuvis ?

Ponas: — Teisybe, gyvos ne
sivalgo bet gyvos perkasi.

Ž. — Nu, praszau pono, juk 
ir mesa negyva parsiduoda...

P. — Tai mesa bet ne žuvys.
Ž. — Nu, tai vis mesa'ar tai v 

nuo jauezio ar nuo karves ar 
nuo žuvies...

P. — Asz ten su tavim nesi- 
ginezysiu bet žuvu nepirksiu.

Ž. — Praszau pono, juk jos 
gyvos, tiktai miega.

P. — Na, tai atneszk man 
tada, kaip jos pabus...

C. F. REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausiai Balsamuotojas t: 
_,„ Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- (g 
kiam laike; diena ar AZ 

)įQ nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 

Yf ’ liszku ir kieto medžio W
j Grabu. Laidoja nu- ||
j mirelius pagal naujau- |l
į šia mada ir mokslą. I?

! Turiu pagialbininke »
i moterems. Prieinamos Jį

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Stree* 
Bell Telefonas 588-J

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

t 1
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