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Isz Amerikos
15 METU DAINININKE AT

LAIKYS ANT METO 
$50,000.

Chicago. — Sudžia F. O ’Con
nell užtikrino kontrakta var
dan Betty Jaynes, 15 metu 
mergaites, kuri dainuos kru
tumuose paveiksluose ir kon
certuose, ateinanti meta. Už 
taji arba mergaite aplaikines 
metines algos po 50 tukstan- 
cziu doleriu.

Užtvirtinimas tojo kontrak
te per suda buvo kanecz reika
lingas nes mergaite yra nepil
namete ir vadinasi tikrai Betty 
Schultz. Ana diena ji iszkelia- 
vo ■ in New Yorka iszbandyti 
savo 'baisa ir nutraukimą pa
veikslu del krutamuju paveik
slu.

NEPAPRASTAS SUSIDRAU
GAVIMAS.

Peekskill, N. Y. — Pas czio- 
naitini geležkelio darbininką 
randasi nepaprasta szeimyna 
kuri susideda isz kates, kuri 
turi szcszis katukus ir didele 
žiurke. Nežine isz kur atsirado 
toji kate ir po keliu dienu atve
dė katukus. Vaikai ana diena 
užtiko prie kates szeszis katu- 
kus žindanezius ir didele žiur
ke. Žiurkė šiauezia su katukais 
ir žindo kate drauge su katu- 
kaiš o kate pasielgia su ja kaip 
su savo vaikais. Žinomu yra 
daigtu kad kate yra didžiausiu 
nevidonu žiurkių o bet szita 
gyvena didžiausiam sutikime.

SERGANTI MOTERE PRI- 
RISZTA PRIE MEDŽIO 

IR MIRĖ.
Kernville, Kans. — Del ko 

Mrs. Elaine Adams buvo pri- 
i'iszta prie medžio artimoje gir- 
raiteje tai da neisztyrineta. 
Motere sirgo koki tai laika 
džiova, ir per nežinoma ypata 
buvo iszneszta laukan ir pri- 
riszta prie medžio, mirdama 
nuo szalczio ir silpnumo. Jokiu 
pedsakiu prie medžio nebuvo.

Jos vyras randasi kalėjime 
už nelaba pasielgimą su ja. Pa- 
iicija jeszko nesenei paleisto 
isz kalėjimo žmogaus, kurio 
moitere labai bijojo.

GILIUKIS ITALIJONISZKO 
ATEIVIO.

Allentown, Pa. — Stepanio 
Philano, kuris atvažiavo in 
Amerika apie du metus adgal, 
dasidirbti sziokio tokio turte
lio bet apleido savo tėvynė be 
pavelinimo tėvo kuris kerszino 
jam kad po mireziai jam nieko 
nepaliks, aplaike ana diena 
nuo Italiszko konsulo žinia 
buk jo tėvas mirė praeita me
nesi, palikdamas jam visa savo 
turtą susidedanti isz 75 tuks- 
taneziu doleriu. Nusiminė sū
nelis kad jo tėvas miro bet 
tuom paežiu kartu ir nudžiugo. 
Ana diena jis iszplauke in Ita
lija atsiimti paliktus pinigus. 
Žada sugryŽti ir užsidėti sau 
didesni bizni su aplaikytais pi
nigais.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Rusiszkas vaiskas su naujais plieniniais helmais, laike parodos Moskvoje. 2—Ed- 
wardas F. McGrady, kuris stovi, rodavojasi su valdžios virszininkais kaip pristatyti maista 
del gyventoju Alaskos, laike laivinio straikoĮ. 3—M. Max Dormoy, paskirtas in vieta M. Ro
ger Salengrol, Franeuziszkam kabinete, kuris nusižudė.

ISZKASTAS GYVAS NUO 
UŽGRIAUTO SNIEGO.

Sitka, Alaska., — Fredas 
Pasley, inžinierius isz Los An
geles, Calif., neužmirsz baisaus 
atsitikimo kokis ji patiko laike 
tyrinėjimo szioje aplinkinėje, 
su kitais inžinieriais. Likos jis 
užgriautas per sniegą, kuris 
nuslydo nuo artimo kalno, ant 
21 pėdu. Draugai mate vieta 
kurioje jisai buvo užgriautas 
ir pradėjo ji atkasinet, many
dami kad jisai jau negyvas. 
Bet po 50 valandų laiko, isz- 
girdo jo baisa ir iszkase gyva. 
Abi rankos ir kojes buvo su- 
szale.

Isz Visu Szaliu

KAS ATLIKDAVO NUO SZU- 
NU TAI JI TURĖJO TA 

VALGYT.
Wooster, Ohio. — Sudžia 

perskyrė Mrs. May Fisher nuo 
jos “mielaszirdinga” vyro ku
ris su ja pasielginejo arsziau 
kaip su savo szunimis. Motere 
pasakė sudžiui buk jos vyras 
pirma paszerdavo szunis o kas 
nuo ju atliko tai jai paduoda
vo. Tasai ‘ ‘ mielaszii’dingas ’ ’ 
vyras nedave jai nei cento ant 
paredu in laika szesziu metu. 
Sudžia davė jam gera pamoki
nimą ir paliepė idant jis mote- 
rei mokėtu po 20 doleriu ant 
menesio, ant jos užlaikymo. 
Motere su aszaromis padeka- 
vojo sudžiui už jo gera nu
sprendimą ir paliuosavima jos 
nuo tokio vyro.

PERPJAUTAS PUSIAU, GY
VENO APIE VALANDA 

LAIKO.
Summit Lake, Wis. — Loko- 

motiva perpjovė pusiau koki 
tai nežinoma valkata kuris va
žiavo ant tavorinio trūkio. 
Kada maszinistas sulaikė tru
ki ir iszbego surinkti szmote- 
lius nelaimingo žmogaus, ne
mažai nusistebėjo kada iszgir- 
do ji kalbant, norints buvo 
perpjautas pusiau per lokomo- 
tivos ratus. Kada ji indejo in 
vagona ir atveže in czionais, 
perpjautas žmogus kalbėjo su 
daktaru apie valanda laiko. 
Daktarai da nebuvo girdėja 
kad žmogus perpjautas pusiau 
taip ilgai gyventu ir kalbėtu.

BŪDAMAS GIRTU NUSZO- 
VE SAVO DEDE ANT 

SMERT.
Forest City, Pa. — Iszbartas 

per savo dede, Andriu Medko, 
James’as Trohanovski, 19 me
tu, taip ant jo inirszo, kad pa
siėmė revolveri, priėjo prie 
mieganezio dėdės ir paleido in 
ji du szuvius užmuszdamas ji 
ant vietos. Taja diena James 
buvo užsigėręs ir pasielginejo 
nepadorei už ka likos smarkiai 
iszbartas per dede ir už tai 
jam atsimokėjo atimdamas 
jam gyvasti. Visi yra Rusnakai 
ir priguli prie Szv. Jono Grai- 
kiszkos parapijos. Žadintojas 
uždarytas kalėjime, nežinojo 
k a padare ir kad nuszove savo 
dede.

NAMAI INGRIUVO IN KA
SYKLAS; BAIMINGOS 

KALĖDOS.
Scranton, Pa — LackaVan- 

nos priemiestyje, Kalėdų die
na, ingriuvo keturi namai in 
kasyklų. Žmones taip likos isz- 
baugintais, kad iszbego isz na
mu 'beveik pus-nuogi. Isz pra
džių davėsi girdėt smarkus 
dundėjimas po žeme ir in trum
pa laika namai persiverte ant 
szono. Gyventojai paszauke 
ugnagesius kad butu pasiren
gia užgesint liepsna jeigu ki
tu isz apvirtusiu pecziu. Praei
ta Sereda buvo panaszus atsiti
kimas bet ne taip smarkus. 
Žmones turėjo apleisti savo 
gyvenimus ir jeszkot prieglau
dos pas savo kaimynus ir pa- 
žinstamus. Buvo tai baimingos 
Kalėdos del tenaitiniu gyven
toju. • -

VIENUOLE SUDEGE DRAU
GE SU 6 VAIKAIS.

Deeoto, Calif. — Vienuole, 
Sesuo Kristina, ir szeszi maži 
vaikai sudege deganezioj prie
glaudoj del sierateliu. Žuvusie
ji vaikai buvo nuo beturiu lyg 
devynių metu amžiaus. O kad 
prieglauda buvo atitolinta nuo 
miesto, todėl ugnagesiai nega
li jo pribūti in laika užgesinti 
liepsna. Visa prieglauda sude
ge lyg pamatu. Manoma kad 
ugnis kilo isz inkaitusio pe- 
cziaus skiepe ir greitai prasi
platino po visa prieglauda ku
ri buvo pastatyta isz medžio.

40 MEKSIKONU ŽUVO 
EKSPLOZIJOJE.

Nueva Rosita, Meksikas. — 
Virszininkai apskaito kad 40 
anglckasiai žuvo eksplozijoj 
kuri kilo czionaitineje kasyk
loje po tam kasyklos užsidegė. 
Apie 35 anglekasiai likos mir
tinai apdeginti ir kaip mano
ma tai keliolika isz ju turės 
mirti. Gyventojai subėgo prie 
kasyklų, moteres .subėgo prie 
kasyklų, moteres su vaikais 
verke laukdamos isztraukimo 
savo mylimųjų isz kasyklų.

VOGĖ KAD PALENGVINT 
VARGA SAVO SZEIMY- 

NELEI.
Springdale, Pa. — Rūpinda

masis apie prisiartinanezias 
Kalėdas ir kad jo szeimynele 
kehcžia varga ir szalti, Kazi
mieras Viniacki buvo privers
tas vogti už ka palicija ji ar- 
esztavojo. Nelaimingas žmogus 
prisipažino ant palicijos prie 
vogimo automobiliniu kaldru, 
maisto, czeveryku ir kitokiu 
dalyku. Aresztavotas prisipa
žino buk jo pati ir keturi vai
kai nevalgė jau kėlės dienas, 
neturėjo drapanų, czeveryku, 
ne anglių grinezioje ir kente 
dideli szalti. Jokiu kaldru nei 
szieniku nesirado vargingoje 
grinezioje o kada palicija atėjo 
persitikrini ar jis kalba teisy
be, patys labai susigraudino. 
Kada praneszta apie taji padė
jimą vargingos szeimynos, loc- 
nininkas pavogtu dalyku do
vanojo jam kalte kaipo ir pa
vogtus dalykus ir da keliolika 
doleriu ant pirkimo maisto. 
Palicija taipgi sudėjo keliolika 
doleriu del vargszo. Miestas 
jam pasirūpino darba.

BANDITAI NUSZOVE ANT 
SMERT MOTINA 5 VAIKU.
Wheeling, W. Va. — Szuo 

pabudino isz miego-Mrs. John 
Bris’iene ir kada toji nuėjo že
myn pažiūrėti kas atsitiko, Ža
do du banditus prie piniginio 
registerio. Užklausė ju ka jie 
ten daro ir vietoje atsakymo 
tieji paleido in ja kelis szuvius 
isz kuriu trys gavosi in kruti
nę. Motere mirė rankose savo 
vyro. Jos vyras, kuris kpko 
alini darža, melde paezios kad 
ne eitu žemyn ir jeigu tai va
gys tai tegul ji pasiima ka nors 
nes jie gali ja nuszauti bet 
motere nepaklausė vyro. Su
džia Ritz, kuris pats turi 15 
vaiku, apgarsino kad duos do
vanu 1,000 doleriu už suėmimą 
banditu.

PATI TEVYNEJE, ISZ NU
LIŪDIMO ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ, PALIKDAMAS 
JEI TIK VIENA DOLERI.
Philadelphia, Pa.,— Juozas 

Zigmantą, 55 metu amžiaus, 
715 Brown ulyczios, paliko sa
vo pacziulei Kalėdinė dovana, 
po tam atsuko gaza ir užbaigė 
sau gyvasti. Toji dovanele, 
buvo tai vienas doleris, kuri 
paliko savo paskutiniam testa
mente. Kaip kaimynai kalba, 
tai Juozas baisei lindėjo paskui 
savo paezia, kuri randasi tėvy
nėje, kur iszvažiavo atlankyti 
savo gimines |per szventes. Ant 
stalo, stovėjo bunka karbolines 
rukszties, jeigu gazas neatlik
tu savo darba. Zigmantas bu
vo biznieris, paliko 450 doleriu 
del draugystes in kuria prigu
lėjo, o 200 doleriu del sunaudo
jimo del jo palaidojimo.

7,600 DOLERIU PASLĖPTU 
UŽ PAVEIKSLO DINGO 

ISZ NAMO.
Linden, N. J.—Andrius Lap- 

po, 80 metu, pranesze in pali
cija buk kas tokis pavogė jam 
visus ’pinigus' kuriuos buvoJpa
slepiąs už paveikslo kabanezio* 
ant sienos. Viso buvo 7,600 do
leriu bumaszkosia. Andrius 
nuo dvieju menesiu pasiliko 
naszlys, gyveno pats vienas ir 
su niekuom nedraugavo, bet 
ana diena pasiprasze pas save 
kelis pažystamus ant puotos 
ir kada visi iszsiskirste, din
go ir jo paslėpti pinigai. Pali
cija paėmė visus sveczius ant 
tyrinėjimo ir mano kad vienas 
isz ju prisisavino tuos pinigus, 
žinodamas kur Lappo buvo 
juos paslepiąs.

MOTINA NUSIŽUDĖ KAD 
PALENGVYT ŠUNELIUI.
Pelham Manor, N. Y.,— Mrs. 

Jaunetta Johnson, 40 metu, 
iszszoko per langa isz penkto 
laijpsnio savo namo, užsimusz- 
dama ant vietos. Palicija ra
do ant stalelio sekanti laiszkeli 
kuri motina buvo suraszius 
priesz savžudinst a: “Mano 
mielas sūneli, asz tavo gyveni
mą suardžiau ir neturiu kur 
pasidėti. Nesirūpink szituom 
atsitikimu. Apsipacziuok ,su 
mergina kuria myli.—Tavo mo
tina.” Johnsoniene nesenei 
persiskyrė su savo vyru, Tek
šnosią ir nuo kokio tai laiko 
gyveno su savo sūnum.

SUMUSZE TĘVA, NUPJOVĖ 
SAU RANKA.

Clinton, S. C. — Joseph 
Northime, 28 metu, po susiba-
limui su savo tėvu, kuriam už-[ 
davė su ranka per veidą, taip 
tuom nusiminė kad nuejas in 
skiepą, nukirto sau ranka su 
kirviu. Padare taip kaip rasz- 
tas szventas paliepė daryti 
“Jeigu ranka tave nuskriaudė 
tai geriau kad ja nukirstam 
nuo savo nusidėjusio kūno.” 
Taip ir padare.

GALONAS ARIELKOS DEL 
KOŽNO AMERIKONISZKO 

GYVENTOJAUS.
Washington, D. C.,— Padot- 

kin-ei virszininkai apskaitė buk 
jeigu szio sklypo gyventojai 
aplaikytu savo dali, tai 1936 
metais aplaikytu po viena ga
loną arielkos, 16 galonu alaus, 
apie 1,360 paperosu, 5 uncijas 
tabako ir apie 46 cigarus. Pa
gal tu virszininku apskaitymo, 
tai czionaitinai gyventojai su
naudojo 172 milijonu paperosu, 
111 milijonu galonu arielkos ir 
60 milijonu bertainiu alaus.

NORĖJO SUDEGINTI 
MOTERE.

Smithland, Ky.,—• Mrs. Cla
rence Baker, 20 metu motere, 
pati czionaitinio ūkininko, 
pranesze palicijai, buk trys 
vyrai su maskoms užklupo ant 
josios ir subjaurino. Vienas 
isz tu iszgamu norėjo jia sude
gint užpildami gazolino ant jos 
ir uždege bet kada iszgamos 
nuėjo, ant giliuko užsigesino 
deganezias szlebes, • atėjo in 
miestą ir pranesze ka ssu ja at
sitiko.

UŽLIEJO KARASINO ANT 
PECZIAUS, SUDEGE DRAU

GE SU MOTERE.

ATPIGINĮS PREKE ANT 
MAISTO KAD UŽBĖGTI

SAVŽUDINSTOMS.
Viednius, Austrija., — Aus- 

trijokiszkas kabinetas, privers
tinai paliepė kompanijoms at
pigini preke ant visokiu mais
tu, kad užbėgti sažudinstoms, 
kurios baisiai prasiplatino po 
Austrija, isz ipriežasties bran
genybes nes žmones isz nuliūdi
mo atėmė sau gyvasti, ir tai 
net visos szeimynos ant syk.

11 PRIGĖRĖ PER APSIVER
TIMA LUOTO.

Kingston, Jamaika. — Vie
nuolika žmonių ir vaiku pri- 

! gere Kingstono Pristovoje, ka
da didelis luotas kuriame visi 
plauke namo isz Kalėdiniu ap- 
vaikszcziojimu, apsivertė ir vi
si žmones gavosi in vandeni. 
Nekurie likos nuvežti in ligon- 
butes nes baisiai suszalo.

PARDAVĖ SAVO JAUNA 
PACZIA.

Waldliofen, Austrija.,—Ana 
diena, kaime Gresten, atsitiko 
negirdėtas atsitikimas. Gyve
no tame kaimdlije ūkininkas 
Zvettel, 68 metu amžiaus, kuris 
keli metai adgal apsipaoziavo 
su mergina, 30 m. Bet jai nu- 
buodo gyventi su senu kriukiu 
ir susinesze su kaimyno bernu 
kurie vėliaus susitarė pabėgti 
ir apsivesti. Tame tai tiksle 
nutarė betnas nupirkti paezia 
nuo ūkininko, ir susiderėjo jia 
už 100 kronu. Senis pasiėmė 
pinigus ir surasze kontrakta, 
kad bernui nebutu jokiu.kfliu- 
cziu iszvažiuojent in Amerika, 
bet kada atvažiavo ant ruibe- 
žiaus, likos sulaikytas per sar
gus ir sugrąžytas adgal in ta 
pati kaima isz kurio iszvažia
vo.

EKSPLOZIJA ANT LAIVO 
PRISTOVOJE, 100 SUŽEIS

TA; 26 UŽMUSZTI.
Rymas, Italija. — Laivas 

Cesare Batisti nuskendo czio
naitineje pristovoje, kuriame 
žuvo 26 žmones, apie szimtas 
sužeista ir da apie 20 isz tuju 
badai mirs. Po eksplozijai ug
nis prasiplatino pristovoje ir 
tas da daugiau padidino nelai
me. Po eksplozijai laivas nu
skendo. Valdžia tyrinėja prie- 
žasti nelaimes.

EGLELE JI UŽMUSZE.
Wellsville, Ohio., — Leonas 

Adam, 32 metu, isz Iron'Jale, 
mažo miestelio artimoje czio
nais, norėjo parengti didele eg
le savo namuosia ir tame tiksle 
nuėjo in girria nukirst didele 
egle. Iszrinkias sau tikama 
egle ir pradėjo ja kirsti, toji 
parvirto ant jo užmuszdama ji 
ant vietos. Szeimyna nesu
laukus pagryžtanezio tėvo nu
ėjo in girna kur ji rado po me
džio negyva.

Dunkirk, Pa. Juozas Ziel- 
ski, kuris turi užmiestyje maža 
farmuke, užkure pecziu ir kad 
greieziau degtu, užpylė ant jo 
karasino. Liepsna iszki'lus ga
vosi in bonka kuri eksplodavo- 
jo, liepsna užėmė vyra ir arti 
stovinezia jo motere ir abudu 
taip apdegė kad mirė ligonbu- 
teje ant rytojaus.

Chicago. — Per Kalėdinės 
szventes žuvo gal daugiau 
kaip 500 žmonių visokiuose at
sitikimuose bet daugiausia per 
automobilius. Ten, kur prisni
go, buvo mažiausia nelaimiu 
bet kur buvo gražus oras tai 
daugiausia nelaimiu atsitiko.

PAAUKAVO 10 MILIJONU 
DOLERIU DEL VARGSZU.
Londonas, Anglija.,— Baro

nas Nuffield, fabrikantas auto
mobiliu, czionais, paaukavo 10 
milijonu doleriu del suszelpi- 
mo vargszu. Tie pinigai ra
sis po valdžios valdžia kuri isz- 
dalys juos pagal jo norą ir pati
kima. Baronas Nuffield, ap- 
reiszke, kad tokiu budu giedžia 
parodyti savo isztikimybe del 
karaliaus ir Baldvino valdžios 
o priek tam geidžia suszelpti 
vargszus kurie neaplaikineja 
suszelpimo nuo nieko. Kad. 
butu daugiau tokiu geradeju 
ant svieto.



r T S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

| Kas Girdėt i
Sulaukėme szvencziu Kalėda 

bet tukstancziai žmonių netu
rėjo tosios laimes nes žuvo vi
sokiose nelaimėse. Tieji, kurie 
pasiliko prie gyvasties, privalo 
dekavoti Augszcziausiam Su- 
tvertojjii už gyvasti ir kad ap
sisaugojo nuo visokiu nelai
miu.

Lauksime da'bar kantriai 
Nauju Metu, su vilczia kad 
Dievas mus užlaikys prie gy
vasties ir da galėsime pabūti 
ant szios aszaru pakalnes kelis 
metelius su savo mylimaisiais.

Į kojos taipgi negalėjo iszimti mete viena motere pardavė sa
il kad jis ja negalėtu spirti kada vo 14 metu dukrele už 10 dole- 

ant jos užpyktu ir po tam isz-'riu o pirkėjas in kėlės sanvai- 
sikalbineti kad spyrė jai in sa- tęs ja pardavė kitam už 100 do- 
vo kaula, todėl likos paimtas (leriu bet negalėdama nukensti 
isz jo szono, kad jam butu lygi jo bauru pasielgimą, pabėgo 
isz po szirdies, kad ja mylėtu,' nuo o. Pagal tiesas, nelaiminga 
guodotu ir
netu taja vieta isz kurios kau-1 pas ji. Vaikus parduoda nuo 
las likos jam iszpjautas.” i trijų metu amžiaus. Kupcziai

Motere buvo užganadinta isz j prisipirkę jaunu mergaicziu ir 
tokio iszaiszkinimo. i palaike jas kokia 10 metu, par-

--------- ’.:--------- | duoda jas in paleistuviu namus 
Daugeliose szeimynose, po. kur jos veda apverktina gyve- 

visus miestus ir miestelius, į nima. Vaikai turi dirbti sun- 
randasi daug visokiu akyvu j kiaušius darbus ir buna kaip 
knygų ir visokiu senu malda- koki nevalninkai ir buna bau- 
knygiu, paeinancziu nuo senu 
žmonių ir tėvuku, atvežtos isz 
Lietuvos, kurios guli be jokios

drucziai prispaudi-l vela likos sugražinta adgal
i -r r~> rr Iru v>1 AO IT" <111 Vi i i 1/ n, L.nr. n d-i i n rl n -v-» i-i

Žodis “žegnotis” nėra Lie- 
tuviszkas. Lotynu kalboje yra 
žodis ‘ ‘ signore, ’ ’ kas musu kal
boje reiszkia žymėti arba ženk
linti o žegnotis Lotyniszkai yra 
“Crucemse signore” (kryžium 
save paženklinti). Vokiecziai 
turi žodi “segnen,” kuris yra 
savo skambėjimu panaszus in 
“signore” ir Lietuviszkai 
reiszkia laiminti.

Kaip isz istorijos yra žino
ma, Lenkai priėmė krikszta isz 
Vokiecziu. Tada jie ir pasisko
lino isz Vokiecziu kalbos seg- 
nem ir perdirbo jo-isztarima in 
savo “žegnac się.” Vėliaus, 
(XIV amžiuje), kada Lietuviai 
kriksztijosi, Lenkiszkas žodis 
“Žegnac się” buvo sulietuvin
tas ant “žegnotis.”

Žmogus niekados neiszmo'ks 
ir kol gyvas bus, vis mokysis 
nes svietas persimaino tankiai 
su naujais budais ir papro- 
cziais.

Bet ko žmogus turi iszmok
ti?

Turi iszmokti būti linksimu 
nfis_J.inksmumas yra geriausia 
gyduole.

Turi iszmokti rūpintis apie 
savo reikalus nes tai labai 
svarbus dalykas.

Keikia iszmokti kalbėt apie 
naudingus dalykus nes naudin
gi apsakymai tiek ženklina 
kiek szviežias oras del ligoniu.

Reikia iszmokti kad burnos 
del bereikalo ne auszyt tarpi 
jaunuomenes o jei ka kalbi tai 
kalbėt iszmintingai o ne kiau- 
liszkai.

Mokykis pats savo ergelius 
sutaikint nes svietas yra per 
daug užimtas kad tavo erge- 
leis turėtu rūpintis.

Mokykis savo sopulius ir 
kanczias po uždangalu links
mybes užlaikyti. Sziadien nie
kas nepaiso kas tave slogina ir 
kokias tu rūpestis turi.

Nepasakok niekam apie sa
vo rūpestis nes tave tik isz- 
juoks ir isz to džiaugsis. Jeigu 
nematai nieko gero gyvenime 
tavo tai savo prieszinybes už
laikyk del saves.

naudos ant lentynų arba kūpa
mose nes yra suplyszia. Surin
kite jas ir prisiunskite in re
dakcija o bus apdarytos kaip 
naujos nes tokiu sziadien nie
kur negalima nusipirkti ir tu
rėsite gera atminti isz Lietu
vos.

j džiami už mažiausia prasikal
timu.

Tasai Angliszkas tyrineto-

Ateinanti meta Bosija mano 
pradėti suraszineti savo padė
lius Rusiszkoje republikoje. 
Kožnas Bolszevikiszkas uke- 
sas bus užklaustas: ar tiki in 
Dieva ar ne? Pagal tebyri pa
dėjimą Rosijoj tai galime tikė
tis kad ne daug gyventoju at
sakys jog ‘tiki’, ant tojo klau
symo nes ten daugelis sziadien 
visai netiki in Dieva.

jas apraszineja kad toki vaikai 
yra kankinami ne tik plakimu 
bet ir žemyn galva pakabina
mi, ant gaivu lieja karszta van
deni, sukapoa ranku pirsztus, 
iszsukineja kūno sąnarius, svi
lina ju padus su inkaitusia ge
ležimi ir da bjauriau su jais pa- 
sielgineja. Vienam miestelyje 
raszejas užtiko vaika kuris už 
koki tai menka prasikaltima 
buvo per visa nakti pakabin
tas už kojų ir ranku.

Kodėl Anglija neuždraudžia 
tokius pasielgimus su vaikais 
ir mergaitėms tai sunku daži- 
noti o gal kad Kinezikai tai ne
laiko už prasižengimą ir sun
ku budu juos nuo to atpratint.

Poniute Ida Buchanan, isz 
Muncie, Indianos, užvede 
skunda priesz savo vyra saky
dama kad jis yra tikru žmog- 
edžiu nes atkando jai szmoteli 
liežuvio laike barnio. O gal to
ji moterele turėjo per ilga lie
žuvi tai buvo priverstas jai at
kasti szmoteli.

Tula moterele susitikus su
profesorium gamtos, užklausė 
jo: “Pasakyk man tamista, ko
dėl Vieszpats Dievas sutvėrė 
motere isz žmogaus szonkaulio 
o ne isz kitokio kaulo?”

Profesorius jai atsake se- 
kaneziai: Kaula negalėjo isz
imti isz galvos kad motere ne
galėtu valdyti savo vyro; o isz

Neužilgio prisidės prie kitu 
straiku, gal viena isz didžiau
siu straiku, tai yra plieno dirb
tuvių straika. Pirmininkai uni
jos reikalauja mažiausia po 5 
dolerius ant dienos už 30 va
landų darbo, praszalinima taip 
dinamų fabrikiniu uniju ir mo
kesti už vakacijas.

Taipgi vieszpatauja didele 
nerimastki automobiliu dirbtu
vėse kur jau darbininkai strai- 
kuoja nuo kokio tai laiko o li
kusieji kerszina taipgi sustoji
mu ir iszejimu ant straiko.

Naujas Metas, kuris jau pri
siartina, gali kilti istorijoj kai
po metas dideliu straiku ir ko
vos su kapitalu.

Kad naujas kongresas kuo- 
greicziausia invykdintu tiesas, 

| kurios prispirs prie arbitraci- 
jos darbininkiszkuose ergeliuo
se. Priesz tokias tiesas didesne 

. dalis darbdaviu yra prieszingi. 
Ant priverstinos arbitracijos 
žiuri nepritaringai fabrikan
tai.

Bet nekurie perdetinei darbi
ninku, kurie nevos stengėsi rū
pintis apie darbininku gerove 
ir būvi, daro dideli rakieta, pri
imdami kyszius Inuo darbda
viu. Po užbaigimui prohibicijos 
daugelis butlegeriu pasiliko 
organizatoriais darbininku.

Kinuose yra szalis vadina
ma Hong Kong kuria laiko An- 
glikai po savo globa ir turi ja 
už savo kolonija. Szita szalis 
jau nuo. senu laiku pagarsėjo 
vaiku vergija isz dalies da ir 
sziadien tas pats tenais viesz
patauja. Bet niekas nesistebi 
isz Kinu nes tai tamsiausias 
krasztas, neturintis jokio pa- 
redko, kur gyvena daugelis pa- 
gonu, kurie turi mažai suprati
mo apie žmoniszkuma ir žmo
gaus branginimą ir patys ne-
moka save valdytis.

Bet už tai sziadien Hong 
Kong valdo mokyti ir iszmin- 
tingi žmones Anglikai. Todėl; 
del tenaitines nevalninkystes 
vaiku isz Angliku stebisi visas 
svietas kad Anglija pavėlina į 
ant tokiu dalyku. Vienas iszty- ! 
rinetojas apraszineja buk 1935 -

ISZLIETUVOS
DU KARTUS SZOVES, BET 

NEVYKUSIAI TAI 
PASIKORĖ.

Czelkiszki.,—Czekiszkes vals. 
Bomblines kaime, K. Strockai- 
tis pas viena ūkininką tarnavo 
bernu, Betarnaudamas insimy- 
le-jo- laibai viena naszlerir nore* 
jo vesti 'bet ji už kito isztekejo. 
Del to Strockaitis iszejes isz 
lygsvaros ir nutarė pasidaryti 
gala. Pirmiausia jis mėgino 
nusiszauti ir isz pistolieto du 
syk szoves, bet tik susižeidė. 
Tada nieko nelaukęs pasikorė.

VOGĖ KAPU PAMINKLUS 
IR KŪRENO.

Szvekszna., — Ilgas laikas 
Szveksznoje nuo žydu kapu bu
vo vagiami paminklai. Palici- 
jai pavyko iszaiszkinti, kad tai 
yra darbas apylinkes gyvento
ju J. Andrijausko, A. Žiogie- 
nes, P. Oželio, B. Oželytės, B. 
Dembinskaites ir J. Montvydo, 
kurie visi suimti ir uždaryti in 
kalėjimą. Medinius pamink
lus jie kūrendavo, o skardas 
nuo paminklu jie pardavinėda
vo žmonėms, tarpininkaujant 
vaikams. Del tos vagystes 
vietos žydu bendruomene turiu 
ti apie 2,000 litu nuostoliu.

NUBAUDĖ RYGOS ŽULI- 
KA, KURIS APGAVO 30 

MERGINU.
Kaune buvo sprendžiama 

Rygos žuliko Abraomo Henigs- 
festo byla. Ilęnigsfestas Ry
gos apygardos teismo yra baus
tas kelis sykius už invalidas 
vagystes ir sukeziavima, bet, 
jis gastroliavęs ir kitose vals
tybėse visur palikdamas pėd
sakus ir szoszelius. 1935 metais 
Henigsfestas atvyko Lietuvon 
ir pradėjo veikt. Savo auiko-
mis jis pasirinko iszimtinai po
nias, tarnaites ir szi-aip moteris 
Užejes in gerus namus, Heni- 
gsfestas poniai persistato jos 
vyro geru pažįstamu, laukia 
isz tarnybos sugrįžtant vyro, o 
kaip nesulaukia, praszo ponia 
trumpam laikui paskolinti ke
lias deszimts litu; už paskola

sveczias palieka koki menk
nieki garantija. Kitur nuejas 
ir radas viena tarnaite prade
da su ja kibyt, meilintis ir vis 
laukia szeimininku sugryžtant 
nes esąs geras ju ipažinstamas. 
Kaip tarnaite iszeina in virtu
ve, tai sveczias viską apžiūri ir 
radęs ka ir insidejas in kiszene 
sako, kad nusibodę laukti, ir 
palikes vizitine, iszeina. Henigs 
festas turėjo dar tam tikru mo
terų ruszi, kurios su juo pusiau 
dalijos savo uždarbiu, davė 
jam žiedus, laikrodėlius ir t.t. 
Tuos daigtus vėliaus Henigs- 
festas už paskolas užstatyda- 
vo. Gyviausia Henigsfestas 
siautė Kaune, rudenop nusi
kraustė ir provincijon, bet Pa
nevėžy buvo suimtas. Tas ap
gavikas buvo atvežtas Kaunan 
ir rodytas nukentėjusioms mo
terims, kurios visos pripažino 
ta blondiną, alukszta vyra, jas 
apgavusį. Kauno apygardos 
teismas Henigsfesta nubaudė 6 
metais -sunkiuju darbu kalėji
mo. Apeliaciniai rūmai ta 
bausme patvirtino.

UŽ “FLIRTO” PERSEKIO
JIMĄ TĖVAS UŽMUSZE 

SUNU.
Kaunas. —• Apel., rūmai 

sprendė indomia Jono Ukso 
baudžiama byla. Kaip tai:

Taurage's a p., Kaltinėnų vai. 
Varsėdžių kaime, gyveno nasz- 
lys J. Uksas, 67 metu amžiaus. 
J. Uksas del senatvės szeimi- 
ninkauti negalejes, tai ūki val
de jo sūnūs Antanas, 30 metu, 
jau priesz keletą metu susituo
kęs ir turis du vaikus. Antra
sis senio sūnūs, Petras, buvo 
siuvėjas ir eidavo per žmones 
siūdamas; uždarbiaudamas. Vi
si Uksai sugyveno neblogai. 
Bet laikui bėgant geras santy
kius Uksu szeimoje pradėjo ga
dinti kaimyno Martinkaus 
tarnaite Jule, kuria senukas 
susidomejes. Tėvo elgesys vai
kams labai nepatiko i’r jie tė
vui pradėję kliudyti su tarnai
te draugauti. Bet senis užsispy
rės ėjo savo keliu ir su klinti
mis kovojo. Pagaliu pasklido 
gandai, kad senis Jule vesiąs ir 
jai užraszes ūki. Del to Ukso 
vaikai dar labiau susirūpino. 
Pagaliau Antanas su Petru Uk
sai nutarė savo senam tėvui ge
da padaryti: užtikti ji ir par
sivaryti namo. Taip ir padare.

Viena nakti pastebėjo tęva 
einant isz namu, vaikai nuėjo 
paskui. Priėjo prie Martinkaus 
namo; žiuri, pasiszvietc elek
tros lempute, tėvas kamaroje 
sėdi su Jule. Vaikai pradėjo 
išmėtinėti, gedinti, varyti na
mo. Tarnaite kažkur paspruko 
isz kamaros, iszeina ir tėvas 
lauk, bet ežia prie duru jis su
sitiko su sunum Antanu ir 
tuoj eme bartis. Czia pat, ant 
tvoros, kabojo pamautas puo
das, kuri senis cziupo ir juo 
smoge Antanui in galva. Anta
nas nuo smūgio krito be sąmo
nes. Paskui jis buvo innesztas 
in Martinku grinezia aprisztas 
o rytojaus diena ir pas gydyto-i 
ja nugabentas. Gydytojas ma
ne, kad sužalojimas nesunkus, 
tai tik apriszo ir davė vaistu, I 
bet nuo to sužeistajam geriau J 
nebuvo o po penkių dienu jis 
mirė.

MEILINGAS APREISZ- 
KIMAS 
-------- f

—• Pabandysiu iszreikszti 
savo meile del Mariutės. Jeigu' 
ji man pasakys ‘ ‘ taip ’ ’ tai bu
siu laimingiausiu žmogum ant 
svieto. Bet jeigu man pasakys 
“ne,” tai busiu iszgialbetas.

iKooperatyves Kredito 
Organizacijos Kitose

Szalyse.
Kooperatyvis judėjimas Eu

ropoje yra didelis. Daugumas 
kooperatyviu kredito draugys - 
ežiu yra isz dvieju ruisziu, ori-j 
ginaliszkai pabandyta Vokieti
joj, viena Schulze-Delitzsch 
buvo insteigta tūlo Herman 
miestelyje Pruose, kita instei- 
ge Frederick Wilhelm Raiffei
sen. Schulze pradėjo jo kredi
to draugyste po 1848m. badui 
Jis organizavo biednu žmonių Į 
draugyste tikslu pirkti gryna ! 
medžiaga su mažoms prekėms 
ir parduoti ta paiczia medžiaga 
už kiek ja užmokėjo. Po tam 
jis bando investi pliana surink
ti pinigu tiems žmonėms, kurie 
pinigu neturėjo, arba duoti 
jiems kredito be jokiu užstatu. 
1854 metais jis pradėjo sistem- 
atis'zka agitacija insteigti ko- 
operatyves kredito draugystes 
arba “kreditvereine” kaip jis 
ja vadino. Kaipo pasekmes jo 
propagandos kelios draugystes 
kurias jis insteige žymiai augo. 
Tu draugyseziu nariai prigulė- 
jo prie pramoniszku ir pirkly- 
biniu kliasu ir turėjo krautu
ves ir tos organizacijos nuvei
kė miestuose ka Raiffeisen 
draugystes atliko ant kaimu.

Iiistei gej as žemd i r b i szko s 
ruszies kooperatyviu kredito 
draugyseziu buvo Frederick 
Wilhelm Raiffeisen, kuris kai
po burmistras Weyerbusch, ku
ri buvo nedraugiszka vieta ma
žu akiu ant Reinos, patemijo 
negalejima badaujaneziu ūki
ninku pragyventi po 1846-1847 
metu sauslaiku. 1848 metais jis 
organizavo kooperatuve drau
gyste parduoti ūkininkams 
duonos ir gyvulius. 1849 m., 
jis organizavo kredito ir pasko
los draugystes paskolinti pini
gu ūkininkams su mažu nuo 
szimeziu . Vėliaus jis užintere- 
savo turtingesnius žmones pa
skolinti pinigus ir -duoti proga 
ukinkamns nusipirkti gyvuliu, 
užvaisintoju ir invairu ukiu rei 
kaltumu. ūkininkai galėjo 
pirkti tuos daigtus už mažas 
prekes, ir paskolintus pinigus 
atmokėti penkiose metinėse da 
lyse -su mažu nuoszimcziu. |Nuo 
1880m. jo idėjos žymiai iszsi- 
pletojo pakol sziandien yra 
daugiaus Raiffeisen ruszies 
draugyseziu kurios randasi 
kaimiszkose vietose, negu Sc
hulze ruszies. Tos -draugystes 
turi kuogėriausias pasekmes. 
Nuostuo-liu procentas mažas. 
Raiffeisen draugystėje kredi
toriai nepamete nei viena cen
tą, nes pinigai surinkti pake
liant nuoszimczio ratas ant pa
skolų, arba padidinant -medžia
gos prekes.

Kartais sunku paaiszkinti 
skirtumą taip tu dvieju koope
ratyviu kredito draugyseziu. 
Schulze draugyste aprūpina 
reikalavimus, pramoniszku gy
ventoju ir. veda bankos bizni 
kaip kitos pramoniszkos ban- 
ko!s. Tik ant mažesnes skalnos 
Schulze draugyste turi dau
giaus valdininku ir veikia su 
didesnėms pinigu sumoms negu 
Raiffeisen dragyjos. Raffeisen 
daugystes užiima paprastu 
bankininkystės bizniu, kurios 
populai'iszkai vadintos prekių 
bankos. Turi tik viena valdi- 
ninka-rokundu vedėja, kuris

SZITA MOTERELE SUSI
TAIKĖ SU INSULL’U.

Mins. Helena Coyimzoglu, 
isz Athens, Graikijos, pribuvo 
in Amerika ispirdamasi kad 
jai užmokėtu -Samuel Insull, 
kuris apgavo tiek žmonių ant 
visokiu spekulaciju po tam isz- 
bego in Graikija, rado prie
glauda pas ja ir insiskolino ant 
keliolika tukstaneziu doleriu. 
Kada ji atgabeno in Amerika, 
neužmokedamas jai už užlai
kymą, motere pribuvo in czio- 
nais spirdamasi užmokesties. 
Ant galo szeimyna Insullo su
sitaikė su ja ant 4,500 doleriu 
ir iszvažiavo namo linksma 
kad nors tiek aplaike.

arba kita draugyste randasi 
visuose Europos szalyse. Pa
prastai Schullze draugyste yra 
pirmiausia būti investa in -sizali 
kad nors po invedimu Raffei
sen daug -greieziaus augo. Rai
ffeisen draugyste užima pirma 
vieta Austrijoj, Italijoj, Szvei- 
carijoj ir Rusijoj. Lui-gu Luz- 
zati invedp Schulze draugyste 
Milane Italijoje, 1866 metais. 
Luzzati vėliaus tapo finansų 
ministeriu ir ministeriu pirm
ininku Italijoj. Forma mainėsi 
nuo Vokisz-ko pavy-džio ir szian 
dien “žmonių bankos,, kaip pa
prastai vadintos Italijoj, ran
dasi tos szalie-s visose didžiuo
se miesteuo-se. Bet 1883 m., 
Leone Wollemberg, vėliaus fi
nansų ministeris Italijoj, in
steige pirma ukininkystes 
draugyste. Raiffeisen draugy
stes -žymiai -augo. Vengrijoj, 
Ozekosilovakijoj ir Jugoslavi
joj abieju rusziu draugystes 
organizuotos, bet daugumas se
ko Raffeisen pavyzdi, kad nors 
valdžia davė pinigiszku paszal- 
pa. Schulze irRaiffeiserr drau
gystes inve-sto-s Rusijoj, bet 
taip persimaino, kad sunku 
skirtumą padaryti tarp dvieju 
rusziu. Abiejo-s gauna pagial- 
ba isz valstijos, ir valstijos at
sargiai prižiūri. Sovietu val
džia įstengia platint koopera- 
tyvi tarka Prašu Lenkijoj 
Schulze draugyste seka origi- 
naliszka forma, Raiffeisen 
draugystes insigijo Czekosio- 
vakijo-j, Moravijoj ir Silecijoj.

Quebec provincijoj koopera- 
tyves kredito draugystes daug 
geriaus organizuotos negu Suv. 
Vallstijo-s-e. Paskolos duotos 
•tik del. kuogeriausiu tikslu. 
Pralszytojas turi praneszti tiks
lą paskolos. Gal todėl kredito 
unijos- ne tokios pasekmingos , 
szio-je szalyje. Paprastas Ame
rikietis nenori garsintis -s-avo 
privatiszku'S reikalus. F.L.I.S.

GEMALAI ORE
Buvo laikas, kuomet buvo 

tikima, kad daugumas jeigu ne 
visos, limpanczios ligos buvo 
oru pernesziamos. Bet su mu
su szia-dienos susipažinimu su 
ligų -perdavimo budais, mes ty
rinėjamo perdavima ligų tuo 
mažiaus oras iupainiuo-tas. Ne 
taip labai senei mes manome, 
jog maliarija buvo blogu oru 
perduodamu, bet isztikro rasta 

•kad ja užkrėtė uodai. Bet vis- 
tiek daug medikaliszku vyru ir 
paprastu žmonių vis tiki, kad 
žeme, oras ir liga kaip nors su
sijungė, bet -sutikresniu žinoji
mu apie ligų perdavimo prie
žastis ir budus, kaip tai karsz- 
liges ir cholera, visiems aiszku 
kad oras yra mažas faktorius. 
Jog ligų gemalai ranndasi ore, 
niekas negali uižginezyti, ir a- 
part rusziu, jie nepasilieka gy
vais gan ilgai pagimdyti koki 
užkrėtimą.

Bet Sveikatos Departamento 
iszilipdyti apgarsinimai, kurie 
skaitė “Uždengk -savo Kosulį 
ir Cziauduli” netur susikirt su 
virszminetu Ip-raneszimu. Czia 
jau mes kalbame apie szviežias 
seiles isz nosies ir gerkles, ku
riuos perduodamos vieno asz- 
menio kitam in kelias minutas 
arba kelias sekundas. Po tu 
aplinkybių galime tikėti, kad 
gyvi 'liga-daroma gemali-ai 
gali but perduoti vieno asme- 
nio -kitam.

Kas daugiaus, netur būti ko.- 
sitiliu arba cziauduiiu, nes kal
bant, tie gemalai nuo kalbėtojo 

! pasiliuosoja artimoje apielin- 
keje. Mes kalbame apie 'kosulį 
ir cziauduli todėl kad abudu 
reiškia koki nors inerzinima ar 
ba uždegimą kitos, ligos gema
lu. Sziuom laiku turime aip- 
saugoti save nuo neatsargaus 
kosėjimo arba eziaudejimo. 
Bet ir mes pamislinkime -apie 
musu su-siedus ir jiems ne|per- 
duokime save lįgu. Sek gera 
pavyzdi uždengiant savo kosu
lį ir -cziauduli.

paprastai yra ar kaimo kuni
gas ar vieszos mokyklos moky
tojas ar taip koks gerai žino
mas valdininkais.

Isz Vokietijos ta idėja iszsi- 
pletojo, pas-kol sziandien viena

jjFfc rfSA sustabdo
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hhh irKARszTi (S J® isJr sMr pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabietai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekosa 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes it 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite pety 
paczta.

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

NAUJA MALDA-KNYGA;

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

■■—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

❖

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

❖

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

❖

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.» 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
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Sužibo jo žvaigžde
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Szviesa lempos iszeinanti isz 
po žalio kloszo szvelniai mete 
savo spindulius po visa pakaju 
kuris buvo valgomas kamba
rys o vienkart ir mieg-kamba- 
ris. Kanape ir fotelei apmuszti 
buvo jau nuszutusiu margu 
ceikiu, didėlis portretas malia-> 
votas, kabantis ant sienos, vis
kas tas liudijo turtinga ir lai
minga praeiti: dvi lovos, sta
las, įsenoviszkas biurkas ir siu
vama maszina, kojom sukama, 
dapildinejo pakaju. Norint© 
viskas buvo czionais origina
liai intaisyta ‘bet ant regeto- 
jaus iszverinejo meilia intek- 
me nes niekur negalėjo rasti 
mažiausio neparedko, visur bu
vo matyt darbsztumas rankos 
moteres. Kvietkos ir auguoles 
vazonines, auganezios puode
liuose stovėjo ant langu, pada
rytos isz popieros visokios 
kvietkeles ir bukietukai buvo 
iszmetyti tai czion tai ten, kas 
pridavė da didesne grožybe ir 
rede kone smutnai iszrodanti 
pakaju.

Nepertoli nuo stalo, ant di
delio fotelio sėdėjo jau ne jau
na motere ir savo plonais pirsz- 
tais slankinėjo ražaneziaus po 
terėlius. Veidas jos nors isz- 
blyszkes bet galima buvo pa
žinti da ant jo dideli kada tai 
buvusi patogumą bet užslinko 
ant jo kokis tai didelis smui
kas ir nuvarginanti rūpestis. 
Akys jos nuilsę bet nemirkezio- 
damos žiurėjo priesz save o lu
pos krutėjo žodžiais maldos.

— Dieve, sugražink man su- 
nu, sugražink man jo prisiri- 
szima... Dieve, inkvepk jam 
Dvasia Szventa, vesk ji keliu 
dorybes — iszsiverže žodžiai 
isz krutinės moteres.

— Kuezia, toji naktis kurio
je užgimė musu Iszganytojas, 
yra taip .svarbi ir iszkilminga 
szvente... kožna szeimyna 
kuopinasi in būreli toje dieno
je prie stalo, dalinasi plotke
lems o jos Stasys ne ateis nors 
randasi suvis arti — tam pa
ežiam mieste... pamirszo mo
tinos, iszsižadejo jos. Pirmiau s 
turėjo dvejetą vaiku o dabar 
pasiliko vien tiktai duktė.... 
abi tiktai su Anelka sesis prie 
stalo ir valgys Kuezia. Kur 
priežastis, keno kalte to persi
skyrimo. Juk ji, motina, isz vi
su savo pajiegu rūpinosi apie 
gera iszauginima savo vaiku ir 
stengėsi inkvept in juos Dievo 
baime ir dorybe.

Ir mislys biednos motinos 
nubėgo in praeiti toli — net 
prie tos valandos —- kada po 
mireziai vyro puolė ant jos pe- 
cziu ciela sunkenybe iszaugini- 
mo ir iszmaitinimo vaiku. Nors 
rūpinosi baisei bet nenuleido 
ranku kad jau netenka jokios 
rodos ir pagialbos, kad jau ne
žino ka turi pradėt nes su ener
gija ėmėsi už savo privalumu. 
.0, sunkus tai buvo laikai kada 
iki vėlybai nakeziai sėdėdavo 
susilenkus prie maszinos arba, 
skubei vedžiodama adata .siuvo 
marszkinius in krautuves dra
bužiu ir su nepakajum misly- 
davo ar jos uždarbio užteks 
ant duonos del vaiku. Viesz- 
pa'ts Dievas, savo malionia, da 
padėjo jai. Sunu ji atidavė in 
gimnazija, dukterį ant tarnys- 
tos. Ir geri buvo jos vaikai, 
taipgi gerai buvo del j u nes bu
vo vienam mieste ir kas diena 
galėjo su jais matytis. Net po 
keliu metu vėliau biedna nasz-

mes pradėjo ji gadint — stojo- negu kitais metais pavėlino jai Į giminiu ir senei pamirszo juos gejo sedinezia savo motina il
si kas karta labiaus užsidarias . ant nupirkimo ne vieno daigto'nes dabar užsikūrė isz szaltu seseri.
savyje ir pradėjo szalintis nuo J prie vakarienes reikalingo ku-’pelenu jo szirdyje maža ki-

birksztele ir pradėjo kas kart menke akis nusilpnintas siuvi- 
labian degti jo geismas rastis 
po pastoge savo teviszko namo 
kur laimingai praleido .savo 
jaunystes'dienas. Tarėjas in sa-

Poni V. pakele galva ir pri-
savo namu ir motinos. Po keliu 
metu mokslo iszdave egzaminą 
ir da su atsiženklinimu nes 
mokslas jam gerai sekėsi, po 
tam nuėjo in akademija. Tada 
motere turėjo atsiimti dukterį 
pas save nes paežiai buvo per 
sunku gyvent. Nuo to laiko gy
veno drauge su Anelka, abi. 
procevojo, uždarbi savo czedi- 
no kaip tik galėjo, visokiu vi- 
gadu beveik atsakinėjo paczios 
sau kad tiktai daugiau surink
ti pinigu ir da padėti jam. 01 
reikalavo ju labai daug...

Isz pradžių gana tankiai ra
ižydavo jis gromatas namon 
pas motina bet su laiku ir to 
pradėjo atsakinėt ir gromatos 
Stasio buvo kas kart retesnes. 
Ant galo, iszdaves egzaminą 
ant daktaro, sugryžo namon 
bet suvis jau ne to budo kokio 
buvo kada ji apleidinejo, ro
dos buk buvo suvis svetimas ir 
neturėjo jokio prisiriszimo 
prie motinos ne -prie vietines 
sesers.

Nepatiko jam gyventi na
mie todėl apsigyveno kitur, pa
sisamdęs namus ir gerai jam 
einasi nes suvis pamirszo moti
na ir savo namus in kuriuos 
niekados neatsilankinejo. O net 
daejo lyg tam kad szalinosi ir 
nenorėjo net susitikti ju. Kada 
pamato ant ulycziu, nuduoda 
kad suvis ju nemato. Bijosi gal 
idant motina nepagadintu jam 
jo užmanymu ir nesupainiotu 
planu kokius padare. Stengėsi 
ir rūpinasi apie ranka duktes 
vieno isz miesczioniu kuris ne
doru spasabu sukuopino dide
lius turtus.Bet jis apie 'tai su
vis nepaiso, eina jam tiktai 
apie turtą kuriuose mato vie
natine laime ir užganadinima. 
Tais jos smutnas mislis per
trauke inejimas dukters. Per 
atidarytas duris, vedanczios 
isz kuknios in pakaju, daejo . 
kvapas pasnikinįu valgiu ir 
Anelka su spingsojancziu vei
du, inszilusi nuo ugnies ir ži- 
banczioms akimis szypsodama 
stojo priesz motina. Ant kart 
paregėjo jos nuliūdima jog di
desnis negu paprastai, nuliūdo 
taipgi ir pati staigai ir tykiai 
atsiduso. Po tam pradėjo kal
bėti bet balsas jos, nors stengė
si nuduot linksma ir valna, už- 
silaikinejo gerkleje ir drebėjo.

— Mama czionais sau sėdi ir 
mislydama apie ka tai rūpinasi 
o navet nei neateina pas mane 
pažiūrėti kaip asz ten verdu, 
kepu ir spirginu, stengiuosiu 
padaryti viską kuogeriausia. 
Turiu praktikuotisdadave ant 
galo szypsodamasi. — Pama
tys mama kaip ant kito meto 
“poki budauniczieni” intaisys 
Kuezia ir bus mums daug ge
riau negu sziadien.

— Duok Dieve, idant nors tu 
butam laiminga, — atsake mo
tina su atsidusimu.

— Asz žinau apie ka mama 
mistiną, — tare Anelka — bet 
tas viskas gali ant gero persi- 
mainyt ir Stasys pas mus ateis 
tik tegul mama taip tankiai 
nuolatos nesirūpina nes tas 
kenkia sveikatai, mamyte.

— Jau palioviau tikėtis link
smesniu dienu, dukrele.

—■ Kaip-gi, —dadave jau ki
tokiu balsu, — duosi pati sau 
rodą?

— O taip, neužilgio bus vis
kas gatava, — atsake duktė ir 
nuėjo baigti ©teduoti vakarie
ne.

Gausesne sziadien gamino

suskaityti skaitlei žvaigždukiu' 
gudrei ant dangaus žibėjo'. Vė
jo nebuvo suvis betszaltis gny-' 
bo nosis ir veidus skubineziuju 
in bažnyczia ant Misziu. Aisz- 
kiai girdėjosi žingsniai einan-* 
cziuju nes .sniegas garsiai girg-, 
ždejo po kojoms.

Ėjo Stanislovas sziadien in; 
bažnyczia draugystėje trijų | 
moterių, ėjo skubiai ir links
mai tarp saves kalbėdami.

Bažnyczioje buvo tamsu, 
tiktai didysis altorius žėrėjo 
nesuskaitytu žvakių szviesos.

Buvo tyku, pertraukinejo ta

rnu.
Staigai paszoko ir sukliko 

teseneziu balsu.
O sūnūs jau rado'si jos glė

byje-
— Mano kūdiki brangus, sū

nau mano mielas, — kalbėjo 
motina tykiu balsu su dideliu 
susijudinimu — atėjai... te
gul tau Dievas isznagradins...

Stanislovas norėjo ka tokio 
pasakyt bet gerkleje ji kas tai 
sprangino ir žodžio isztare ne-Į ja iszkilminga tykumą laikais 

nuolatos nenutylancziai. Į galėjo. Tame ir .sesuo isztiese 
ini,in ji aoiūvi savo faiiKas: 
—-Į -—- Ant galo, Stasiuti, ant ga-

tuszczia, nyku, jog apėmė ji ne-

riu kitais metais sau atsakinė
jo. Virdama vienok kalbėjo 
nuolatos, kas tas, ant ko, juk 
pirmiau© žinojo jau apie tai 
jog atsisės prie stalo be noro
ant valgio nes prie stalo drau- vo pakaju apsidairė ir taip jau
gė su juom atsisės smuikas ir tesi save vienatiniu, taip jame 
valgis aszaras rydamos.

— Tas Stasys, tas Stasys, — rimastis — norėjo vela iszeiti
mislino sau — kad nors szia- nes apsistanavino ir pamislino 
dien ateitu pas1 mus nors ant jog neturi in kur nueit ir ture- 
valandos — mama susiramintu I jo pasilikti namie. Bet Striūnos 
ir atgytu... tiek metu gyventi

L su tokiu rupeseziu ir szirdyje 
Į nuolatos neszioti skausmą kar
tybe pripildinta tai .sunku, la
bai sunku.

Ir isztikro buvo sunku tom 
dviem moterems gyventi, kad 
nuolatos nesziojo kartybe savo 
szif dyse, niekad nebuvo prigu- 
lincziai linksmos dienos del 
jųdviejų. Ant pagalios kas ki
tas butu pasakęs sau — aplei
dai mus, atsižadėjai musu — 
gerai gyvensime ir be tavęs. 
Bet jos to pasakyti nenorėjo: 
viena kad tame ju tikrai dori 
jautimai budo tiesiog tikėt ne
norėjo jog ju tas Stasys yra 
taip piktu žmogum, antra, per- 
virsz ta savo Stasi mylėjo. Kad 
nors butu laimingu, kad nors 
apie jo ateiti galėtu būti spa- 
kainas ebt ir tas ne — gere, ka- 
zyriuoja ir ant nieko nepaiso 
tiktai geidžia apsipaeziuoti ir 
gauti didele pasoga kad gy
vent po tam poniszkai nepaiso 
aiit to kokiu spasabu tie pini
gai surinkti kuriuos nori gaut. 
Nežino ar tie nueis jam ant 
naudos ar per juos bus laimin
gu.

Anelka buvo sužiedota bet 
ir tas busimasis moterystes sto
nas, toji busimoji laime kartais 
užtemdavo jai miglomis gailes- 
ties ir buvo valandos jog gata
va buvo net ir to iszsižadet kad 
tik butu tokiu valandų kokiu ji 
matyt geide. Laikais vėla jau
te savo szirdyje jog daro del ju 
didele skriauda ir kilo jos du- 
szioje rūstybe ant tos teisin- 
gystes. Nes jos visados pasi
rengia buvo ant kožnos aukos 
jam o jis joms atsimoka už ju 
visas proces ir storones apie ji 
už visus pasiszventimus nede- 
kingyste — už karszta meile 
szalcziu savo kietos szirdies už
moka.

Stanislovas tuo laiku sugry- 
žinejo nuo praktikos inirtes ir 
inpykes. Jo viltis ir geismai 
dingo, suvadžiojo ji mergina 
su kuria ketino jis pacziuotis. 
Ji davė jam suprasti jog už jo 
netekes. Buvo tas jam smarkiu 
ypu, bet ne jo szirlžiai nes 
szirdis tame dalyke suvis nelo- 
sze roles meiles tiktai geismo 
jog per apsipacziavima su ja 
aplaikys didelius turtus, vien 
tik tas jam apėjo. Nepasivedi
mas tasai invede ji in baisia 
rūstybe, neapykanta ir neuž- 
ganadinima kas per kėlės die
nas buvo matyt ant jo veido.

Sziadien vėla atlankydamas 
ligonius, mate kožnam name 
pasirenginejimus ant Kuczios. 
Visur vieszpatavo didelis kru
tėjimas nes visi rengėsi pasi
tikti taji iszkilminga vakara, 
visi su džiaugsmu lauke tos va
landos kurioje nusiuntė Dievas 
iszganyma del žmonių per nu
žengimą ant žemes Jėzaus 
Kristaus. Tas prikėlė isz mie
gu szalta s'zirdi socialisto ir be
dievio, Atėjo jam ant misliu jo 
kūdikyste, locnas namas kuria
me jis kada sėsdavo su savo 

I motina ir ©esere prie stalo.

karta pakliudintos atsitikimu 
netycziomis isz nežinių .skam-j 
bėjo 3
Priesz savo akis matėsi jam J m ji abidvi savo rankas: 
namas gimdytoju, eglaite ■ 
mate taip gera motina szyps'o- 
janezia, kaip ji dalino dovanas 
o jis su ©esere szokdavo aplink 
medeli. Mate taipgi kita gelto
na galvele mergiukes. Tai Joa
na, drauge zobovu kudikiszku, 
kuri gyveno vienam mure, ma- 
tydavosi-gi del to kasdien. Bu
vo tai jo pirma meile. — Kaip 
dabar ji iszrodo? — pamisimo 
ir staigai pajautė dideli geis
mą pamatyt ja ir nueiti pas sa
vo motina ir ten draugia pra
leisti su ja ta Kuczios vakara.
Vienok tuojaus vela szirdis jo 
likosi aplieta szalcziu, gėdos, 
kuri užstojo pas ji ir vien tik 
mislys apie save. Labai gėdijo
si ir dėlto pradėjo antrinda
mas ta pati žodi kalbėti nuola
tos : kvailysta... kūdikyste.., 
Jeigu žmogus nori daeiti prie 
ko nors1 sviete, turi gyvenime 
savo pamest visokius ten szir
dies jausmus ir karszczius ant 
niekniekiu, kas gyvenime žmo
gaus tik yra didele perszkada, 
tusztybe, nenaudingas užma
nymas —daugiau nieko...

Tai vela apsidairo po paka
ju ir vėla mato tusztybe aplink, 
rodos stokuoja jam ko, mato 
jog nesiranda szale jo niekas 
tokis kuris suprastu ji, jaustu 
viena drauge su juom jausla. 
ir vėla užėjo jam ant misliu 
jog turėjo kada tai dvi esybes 
atsidavusias ja^ti, kurios būda
vo visu kuom dalinosi su juom 
visokiose aplinkenybese —my- 
linczias ji tikrai, tos mislys jau 
nedavinėjo užliet jam karsz- 
czio szirdies ir nuėjo pas jas.

— Nesupratome saves, kelei 
musu iszsiskirste.

— Isz savo kaltes, — tarė 
jam sanžine.

Ponas 'Stanislovas su karsz- 
cziu vaiksztineja po pakaju o 
balsas kokis tai sznabžda jam 
duszioje: Eik pas jas, eik pas 
jas.

— Ne priims manes, apipils 
koliojimars ir iszmetinejimais 
— ne eisiu... sziadien jau per 
vėlu.

dalinosi visi trys 
ir sėdo prie stalo, 
dideliu susijudini- 
juos visus didele

lo ...
— Iszsiilgau jus, — isztare.
— Ir ateisi pas mus tankiau, 

ar ne?
Po tam 

plotkelems 
O po tuom 
mu apėmė
linksmybe ir pradėjo linksmai 
kalbėtis. Stasys iszpradžiu bu
vo lyg nesavas, nedryso ir gė
dijosi ko tai bet vienok netru
kus pakurstintas ir indrasintas 
gerumu ir szirdingumu, pradė
jo apsakinėti apie save. Nepa
juto kaip vakaras jam praėjo 
ant pasikalbėjimo — kad sztai 
staigai atsiliepe varpelis o 
Anielka skubiai iszbego isz pa
kajaus.

— Tai Joana, vaiksztineja- 
me kas meta drauge ant “pie
menėliu misziu” — aiszkino 
motina, — da vis gyvename 
vienam name.

— Pasivėlinau sziadien, — 
tarė Joana ineidama in paka- 
ju, — nes turėjau skaityt vai
kam ir jie nenorėjo mane pa
leisti, priversdami savo 'biedna 
teta Joana...

Ir staigai nutraukė kalba nu- 
sidyvinus.

— O, ponas daktaras atsira
do, — prakalbėjo, — isztikro 
gal kaipo dovana žvaigždu- 
kes...

Daktaras isz kart susimaisze 
ir tarė:

— Taip, poni, kaipo dovana 
žvaigždukes.

— Praszau pasiskubinti, ma
no ponios nes paskui vietos ge
resnes lonkelese negausime. 
Jau vėlus laikas.

— Ponios visados draugia 
eina ant nobažanstvos? ir taip 
paczios, nakies laike? — tarė 
jaunas žmogus.

— O, nieko nereikalaujame 
bijotis, — asz einu kaipo ser
gėtoja, — atsake Joana su 
szypsena.

— Sziadien asz busiu globė
ju poniu...

— Ak, kokis ponas malonus, 
— jeigu galecziau, padaryczi.au 
poną prezesu draugystes, — ap-

žingisniai ateinancziu žmonių 
kurie anfrinosi garsiai — arba 
atsidūsėjimai meldžiancziuju 
žmonių o laikais ir kosėjimai.

Moteres atsisėdo in lonkeles 
ir pradėjo melstis o daktaras’ 
paslėpė savo veidą in delnus. 
Jaute koki dideli užima galvo
je po visu sziadieniniu intek- 
miu ir datyrimu. Pradėjo kal
bėti in save dvasioje, jog vie
nok gerai padare kad nuėjo 
pas motina, —- jautėsi laimin
gesnių sziadien nes jos del jo 
neiszpasakytinai geros. Mate 
jog pirmesnis jo gyvenimas so- 
cialiszkas ir stengimai apie že- 
miszkps turtus yra nieku, — 
sztai dabar jaucziasi daug lai
mingesnių nes randasi bažny
czioje in kuria per daugeli me
tu neatsilankinejo o be kurios 
niekame negalėjo atrasti sau 
linksmybes ir pakajaus duszio- 
je sztai sėdi, .szale jo, jo myli
ma ir gieda. Rodėsi jam buk 
tas kėlės kuriuom lyg sziol ėjo, 
t ai sapnas kokis nesmagus, jog 
tai buvo takas užkenkentis, 
kankinantis.

— Dabar atrado tikra platu 
vieszkeli

Bažnyczioje užgrajina pri
teiksianti balsu vargoniniu du- 
du giesme “Vidur tamsios 
nakties balsas suskambėjo kel
kio piemenys... ” giedojo tuk- 
staneziai balsu — o didelis 
džiaugsmas skambėjo toje me
lodijoje.

Szirdije pono Stanislovo pa
kilo szirdije kokia tai audra 
nes isz didelio džiaugsmo, szir
dis jo staigai plake ir kilo in 
virszu, — džiaugsmas buvo 
taip didelis, tokia galinga jaus
ią užsidegė jo szirdyje jog ro
dėsi buk ir jo duszia draugia 
kilo augsztyn in debesius su tą
ją giesme o lupos sau-valiai 
kalbėjo: “Dėkui tau, Visogalis 
Dieve, už ta dovana žvaigždu- 
kes kuri pražilto mano szirdy
je.” Galas.

Užžiebe lempa — pasiėmė 
knygas ir pradėjo skaityt bet 
nieko suprasti negalėjo ka j globa ant moterių, — butu po- 
skaite, priesz akis stovėjo vis 
tieji' brangus paveikslelei mer- 
ginukiu ir vakaras Kuczios... 
Staigai pasikėlė nuo kėdės ir 
pastanavijo prisakymus szir
dies iszpildyt, apsivilko, pasi
ėmė skrybėlė ir iszbego isz pa
kajaus.

Eidamas mistino apie tai 
kaip ji priims — ka jam pasa
kys. In kėlės miliutas stojo 
priesz duris namo savo moti
nos; pabarszkino — tarnaite 
atidarė duris jam ir ponas dak
taras Stanislovas stojo ant 
slenksczio su plakanczia iszir- 
džia. Vienu žvilgterėjimu ap
mate ciela pakaju, paregėjo 
ant sienos kalbanti paveiksią

na,s puikiausiu uredninku tame 
dinste...

Jis nudavė buk negirdi tos 
szposingos kalbos gelton-plau- 
kes Joanos ir linksmai atsake:

— Dekavou panaitei už pri
pažinimą.

Ir kalbėdami taip akyvai 
prisižiurinejo jiedu vienas in 
kita. Jo akys kalbėjo:

— Kokia tu puiki, — daug 
patogesne negu toje valandoje 
buvai kada mes mylėjomės bū
dami jauni vaikai, — atsakinė
jo:

— Jeigu mislini kad lyg 
sziam laikui nesziosiu gailesti 
po tavim, tai klysti, oho, — asz 
'jau ne toji Joana kuri gatava

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

SIENINIAI KALENDORIAI 
Del saves arba in Lietuva pasiusti.

Po 25c., arba 5 už $1.00 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

le pamate atmaina savo sunu-1 Kuezia Anelka negu'kitus me-! Sziadien jis yra vienas ant 
je. Kokios tai svetimos intek-*tns. Didesnes szi meta daisros svieto nes atsisVvrn mm snvnlje. Kokios tai svetimos intek- tus. Didesnes szi meta dajgos svieto nes atsiskyrė nuo savo

savo tėvo, stala, ant kurio jau' buvauant tavo paliepimo szok- 
stovejo bliudeliai ir torielkos ', ti in ugni.. .<
su vakariene, prie stalo pare- Į Naktis buvo labai graži, ne

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausiai Balsamuotojai ::

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- (V 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- V 
na pasirinkimą meta- J&į 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- U 
šia mada ir mokslą, lt

Turiu pagialbininke b 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-jĮ

Skulkine puikias Kalėdas 
turėjo, 

Laiko buvo tai ūžti invales 
galėjo, 

Tiktai su pinigais beda buvo, 
Ba ne pas visus ju buvo.

Taip, ne visur pinigelei 
skambėjo, 

Vienas boselis sau sumislino, 
Kelis galonus namines par

gabeno, 
Mane isz to bizni padaryti, 
Del savo burdingieriu par

davinėti.
Kaip pradėjo gerti Kuczioje, 

Gere lyg Panedelio diena,
Vakare musztis pradėjo, 

Ir visus isz stubos iszvarinejo.
Su peiliais badėsi, 
Akmenai©, daužėsi, 

Kruvini po strytus bėgiojo, 
Nei czeveryku ant kojų 

neturėjo.
Ant galo palicija susimylėjo, 

Burdingbosi suėmė, 
Pas vaita nuvede,

Ir gimines užstate belą. 
Tokios tai Kalėdos buvo, 

Skulkino paviete atsibuvo.
* * # ■ i

Nuvarke buvo szokis,
Ir tai da nebile kokis, 

Per Kalėdas szoko ir links
minosi, 

Kiek tik kam norėjosi, 
Merginos su moterems 

maiszesi, 
Kožna isz savo dukrelių 

gėrėjosi, 
Nedyvai, juk ir peleda isz savo 

vaiku gėrisi,
Isz jux skaistumo gėrisi.
O ežia szirdeles, mama , 

Isz dukreles savo, — jau gana, 
Bet kada kvaraba inlindo, 
Keliu merginu papuoszai 

dingo, 
0 kad girtos 'buvo, 
Tai paczios nežino,

Juk ne dyvai, po kelis stiklus 
trauke, .

Nuo namines nei nesusirauke, 
Ka daryt, kokios mameles, 

Tokios ir ju patogios dukreles.
* * *

In viena vieta Montkarme.se 
užėjau,

Puse tuzino bobelių ten pa
regėjau, 

Buvo ir kėli vyrai,
Tarp tu bobelių ir mergeliu, 
Inkai to bobeles, nausztis 

pradėjo,
Net laukan visos iszsibaladojo. 

O ka? nėra kam pataisyti, 
Nėra nuo ko pavyzdi imti. 
Geriau, moterėles apsimal- 

szykit,
Del geru Lietuviu sarmatos 

nedarykite.
Tokios tai buvo mano Kalėdos, 
Visur nesupratimai ir visokios 

bėdos.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkit* I

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

padaryczi.au
Montkarme.se


‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
— Už tai kad Naujo Meto 

szvente pripuola Petnyczioj tai ’ 
szia savaite ne bus jokio pas
ninko.

— Ketverge pripuola Szv. 
Silvestro, paskutinio szventojo 
prie pabaigos meto.

— Senei turėjome tokias 
Kalėdas kokias sulaukėme ,szi- 
met, Sniego visai nebuvo, die
neles puikios ir sziltos ir saule 
szviete kaip vasara. Tik neku
ltose dalyse Nevados ir Mon
tanos nupuolė truputi sniego.

— Alfonsas Norbutaitis, 23 
metu, 628 W. Centre uly., per
sipjovė. sau skaudžiai in ranka 
atidarydamas bonka su gery- 
mu. Daktaras nusiuntė ji in Lo
cust Mountain ligonbute.

— Automobilius pavojingai 
sužeidė koki tai Kurpeiii, isz 
New Bostono, kuri reikėjo nu
vežti in ligonbute. Badai jam 
galva sužeidė. Sužeistasis žmo
gus ėjo tame laike namo, yra 
Lenkas ir paeziuotas žmogus 
su szeimyna. Automobilius, ku
ris sužeidė Kurpeiii buvo va
romas per Alberta Zegley.

— Per paskutines kėlės 
dienas oras buvo labai puikus 
ir -sziltas ir iszrode kaip pava
saris nes sniego visai neturėjo
me. Bet . inspetojai oro sako 
kad po sziuom orui užstos tik
ra žiema su pusnimis.

— Nemalonu girdėti jog 
subankrutina musu biznieriai 
nes tas parodo kad žmones juos 
neszelpia bet ir ponai biznierei 
YĮ-ą papratę panasziai daryti 
neszelpdami kitokias instaigas 
kad praplatint varda Lietuviu 
kaip apsigarsinime laikrasz- 
cziuose ir reidio programuose. 
Sztai Nedėlioję vedėjas Lictu- 
viszko programo, ponas Sta- 
niszkis apreiszke isz reidio sto
ties WAZL kad Lietuviszkas 
programas daugiau nebus gar
sinamas nes neaplaike suszel- 
pimo per biznierius ir buvo tai 
paskutinis programas per rei
dio stoti isz Hazletono. Grau
du kad musu Lietuviai taip 
apsileidžia ir nesirūpina įsu- 
szelpimo taip naudingos instai- 
gos kaip reidio.

— Gerai žinomas graborius 
Liudvikas Traskauckas pradė
jo dalinti puikius sieninius ka
lendorius ant 1937 meto. Tieji, 
kurie jau aplaike kalendorių, 
isz to labai džiaugėsi nes ka- 
lendorei parodo szventes, pas
ninkus ir szventuju vardus. 
Paveikslas ant kalendoriaus 
.perstato Kristų vaikszcziojan- 
ti ant mariu. .

— • Dr. Petras Atkocziunas 
su paeziule, isz Cicero, III., lan
kosi per szventes pas savo tė
velius, ponstva J. Navakus, ant 
East Pine ulyczios.

Girardville, Pa. f Po ilgai li
gai mirė czion .gerai žinoma vi
siems Ona, naszle po mirusiam 
Jurgiui Buksznynui, pas savo 
duktere Czapliene. Velione pri
gulėjo prie vietines Lietuvisz- 
kas parapijos Szv. Vincento. 
Paliko dvi veduses dukteres ir 
szeszes sesutes.

MASZINA KURI SKINA BOVELNA DU KART GREICZIAU UŽ ŽMOGŲ.
• L. C. Stukenborg, isz Memphis, Tenn., iszrado ir padirbo szita maszina kuri skina ir 

renka bovelna greieziau ne kaip du žmones gali atlikti taji dalba ir pralenkė maszina, kuria 
iszrado Rust Brolei. Maszina yra daug geresne, renka ir skina bovelna daug ezyseziau ir du 
kart greieziau už du darbininkus. Bovelnos rinkėjai, kurie yra paprastai nigeriai, nelabai 
pritaria sziai maszinai kuri sumažins tukstanezius darbininku laike rinkimo bovelnos.

ANT PARDAVIMO.

Dvieju lubu, dvieju szeimy- 
nu bizniavus namas, groserne 
ir salunas. Parandavosiu saliu- 
na. Kreipkitės ant adreso:

Nikolas Busko,
344 S. Lehigh Ave., 

2t.) Frackville, Pa.

LIEPE ISZSIMAUDYT TĖ
VO KRAUJUOSE KAD IN

GYTI TURTĄ. ,
Budapest, Vengrai.,— Arti

mam kaime Szvegra, atsibuvo 
baisi žudinsta. Ūkininko sū
nūs nuėjo pas “ragana” kada 
jam inburtu aterte, ir kokiu bu- 
du galėtu ingyti tėvo turtą. 
Burtininke jam iszbure, kad 
iszsimaudytu tėvo kraujuo
sią ir kad pasimelstu in vel
nią duodama jam tinkama mal
dele. Sugryžias namo, sūnūs 
suriszo sena tęva,.perpjovė jam 
ranku gyslas ir pradėjo inleisti 
krauja in puodą. Ant riksmo 
seno tėvo subėgo kaimynai ir 
pamate ka sūnūs padare, suri
szo ir nuveže in palicija. Tęva 
nuveže in ligonbute ,kuris mirė 
in trumpa laika1. Ragana aresz- 
tavojo už prikaTbinima sunaus 
ant pikto darbo.

2,000 GRABU PARENGTA 
DEL PRASIKALTĖLIU KU

RIE BUS UŽMUSZTI.
Peiping, Kinai. — Valdžia 

aplaike 2,000 grabu, kurie bus 
parengti del tu, kurie po Nau
jais Metais bus nužudyti kaipo 
neiszgydomi naudotojai opium 
ir kitu kenkeneziu vaistu. Tieji 
žmones gavo proga ‘Iszsigydyt 
ar Mirti.” Vienoje vietoje 
randasi apie du tukstaneziai 
tokiu ligoniu kurie jau kone vi- 
siszkai likos išgydytais isz to 
baisaus paproezio bet tieji ku
riuos negalima, iszgydyt, žudys 
kaip galvijus. Po Kinus ran
dasi tukstaneziai tokiu nelai
mingu žmonių kurie yra pri
pratę prie opium ir negali pa
liauti ji naudoja.

TRUMPOS ŽINUTES
Vatikano Miestas. — Popie

žiaus kojos yra labai sutinę ir 
jis kenezia dideli skausmą. Pa
gal daktaru nuomone tai Po
piežius daugiau nepasveiks.

Chicago. — Palicija areszta- 
vojo 15 locnininku teatru kurie 
davinėjo žmonidms dovanas 
“Bank Nights” tiems kurie 
isztraukdavo laimingus numa
nus. Valdžia sako kad tai lote
rija ir tas yra uždrausta.

Philadelphia. — Ana diena 
iszplauke in Filipinus kardino
las Daugherty dalyvauti Eu- 
charistiszkam posėdyje kuris 
atsibus fenais szimet.

Kellogg, Idaho. — Keli me
džiotojai .surado susidaužiusi 
pacztini eroplana kuris dingo 
apie dvi sanvaites adgal bet la
vonu nesurado.

PLAUKS IN PIETINES MARES
JESZKOTI RETU DALYKU.

Narei Denison-Crockett ekspedicijos, isz Akademijos 
Gamtines Žinystos, ant laivo “Chiva,” kuris iszplauke in 
Pietines Mares jeszkoti retu gamtiszku dalyku kaip: žvėrių, 
paukszcziu ir auguoliu kokios randasi ant tuju salų kurias 
mažai kas isz baltu žmonių atlanko.

PIRMUTINIS KURIS AP
LAIKE PENSIJOS 

BILIETĄ.

John David Sweeney, isz Ro
chelle, N. Y., aplaike pirmutini 
bilietą ant senu žmonių pensi
jos. Isztrauke jis No. 1. Jis yra 
baigės mokslus Princeton uni
versitete.

SUTVĖRIMAS JEVOS.

Kunigas.- — Pasakyk man 
Petruk, del ko Dievas sutvėrė 
J eva ?

Vaikas. — Del to, kad jam 
buvo gerai vienam gyventi ant 
svieto.

TURI DAUG PRIETELIU.'

— Ar žinai, kad tai nesmagu 
būti daktaru, — visi daktarai 
turi daug neprieteliu ant szio 
svieto.

— Geriau pasakyk, kad turi 
daugiau ant ano svieto...

tar Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite 1

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

Hendaye, Francija. —“Ame- 
rikoniszkas iSzvadronas” ka
liame priguli tik Amerikonisz- 
ki lekiotojai, kurie prigialbsti 
valdžiai kovoti priesz pasikele- 
lius, paleido kėlės bombas ant 
pasikeleliu miesto Burgos, Ku- 
czios vakarą, padarydami 
daug bledes ir užmusze dideli 
skaitlį žmonių.

Tarp pasikeleliu ir valdiszko 
vaisko atsibuvo kruvini mu- 
sziai kuriuose užmuszta daug 
žmonių ant abieju -szaliu.

Madrid, Iszpanijai —■ Pasi- 
kelelei stengėsi gautis per upe 
kad užklupti ant miesto bet li
kos atspirtais per valdiszka 
vaiska su didėlėms bledems.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crešt, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 

. pastatyta ir kas-kart pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

t??' SIENINIAI KALEN
DORIAI, del saves arba in 
Lietuva pasiunsti. 20 coliu 
ilgio - 15 coliu ploczio.

Po 25(f arba 5 už $1.00.
W. D. BOCZKAUSKAS-Co. 

Mahanoy Ci'ty, Pa., U.S.A.

c, --------------- ' - ----- :

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

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

SUKNELE
.1— Ar isztikro, mamyte szi| 

meta gausiu pirma ant baliaus 
suknele?

Maloni, gražaus veido mer-' 
gele dideliam kotelyje pasirė
mė ant lango o baltos, kaip 
aniuolo rankeles susiglaudė 
ant maldos. Veidas iszbalo, ro-j 
dos kad ji buvo turėjusi tuks-' 
tanczius pas Dieva praszymu.

— Už poros nedeliu bus ba
lius pas dėdulė. Pavėlink man 
mamyte! Asz jaueziuosiu visai 
sveika ir d r uit a!

Ant tu žodžiu norėjo pasi
kelti bet motina iszsigandus ja 
sulaikė ir suramino.

— Sėdėk, Mariute, nesikan- 
kink! Tuojaus ateis daktaras 
tai asz jo paklausiu...

Apaczioj ant gatves stovi
karieta. Mariute visa dreba o 
jos akeles kaip ugnyje dega, 
žiuri in motina meldžianczia 
pažiūra o paskui sunkiai atsi
dusta. Daktaras tuo tarpu in- 
eina kambarin. Yra tai žmogus 
per daug rustus ir nesujudina
mas kaip koks akmuo vienok 
jau jausmai svetimas ligas su
pranta ir gerai viską permato. 
Jis klauso serganezios pulso, 
vięnok pasižiūri ir in jos suvy
tusi ir sudžiuvusi veideli. Ant 
galo užraszo kokius tai laszus 
ir iszeina.

Mariute mažai šylu turėjo 
kad savo mislis ir jausmus 
czia prie visu iszreikszti. Rei
kėjo nebagelei gedintis. Vie
nok ji ant baliaus nori būti, 
dreba isz nerimasties, ji nori 
pamatyti ten koki gelton-plau- 
ki.

Jos kūnelis visas dreba, ji ne
mato nei saules spindulio kuri 
kaitriais savo spinduliais per
veria žeme ir ant jos minksztą 
iszklota sniegą.

Motina iszeina paskui dak
tarą ir tuojaus vela sugryžta. 
Jos akys aprasojusios, rankas 
laiko tvirtai suspaustas.

Mariute to visko visai nei ne
žiuro.

— Ir ka ? — patylomis klau
sia.

Motina ja saldžiai bueziuo- 
ja.

— Turėsi ant baliaus sukne
le, turėsi, mano brangi ir jau 
eisi!

— O Dieve, kas per laime!— 
suszuko mergaite. — Tai man 
bus valia ir szokti ir pasibovy- 
ti?

— Taip!
— Brangi mamyte! Jau da

bar esiu sveika ! Kodėl man ne
pavelijai niekur iszeiti, ta ne
laisve mane graban varo.

Tokiu būdu mergaites vei
das apsidengia laime ateinan- 
czio gyvenimo. Iszbalusios lu
pos pamaži prasilinksmino ir 
pradeda szypsotis!

Sziadien, mamyte, turi va
žiuoti miestan ir man suknele

KONTESTAS BARZDOCZIU JAPONIJOJ.
iSzitie senukai dalyvavo konteste Koraku, Japonijoj, isz- 

rinkti katras turi ilgiausia barzda, kas yra labai retu dalyku 
tarp Japonu. Nekurie isz szitu vyru yra turtingi žmones. Ja
ponai tiki kad barzda tai yra ženklas turtingumo ir atriesza, 
žmogui dideli gilinki.

su su- ka ir

baltu, atmink, mamyte!
— Kaip sau nori, mano mie

liausia, — kalba jai motina. 
Vienok nepamirszta ir to, ka 
sziadien daktaras priemonėje 
sake.

— Neatsakyk, ponia, nieko 
savo dukterei.

Nelaiminga motere
spausta szirdžia rengiasi mies- 

i tau pirkti naujos sukneles. Ma- 
riute-gi sėdi ir mislina.

Ji mislina apie viena gelton
plauki jaunikaiti kuris pereita 
žiema jau jai kalbėjo:

— Kita meta panaite ant ba
lių jau szoksi, ar neteisybe?

‘ ‘ Pusiaudienio Rože. ’ ’ Didis 
skaitlius poru tik szlamszczia.

Po užbaigai to valco kalba 
jai jaunikaitis — pereisim, ma
no brangi in oranžareja. Ass 
pas panaite vieno daigto noriu, 

1 bet neatbūtinai noriu paklaus- 
Į ti. Mariute lyg miegodama szo- 

zypsosi. Tik urnai visa
' dreba, szirdis smarkiai supla- 
'ka syki ir antra ir gražioji jos 
galvelė be jokiu jausmu nu
linksta ant jaunikaiezio peties.

Visa sale prisipildo kliks- 
mais ir vaitojimais — muzika 
sustoja ir jaunikaiezio prieglo
boj guli nulaužta vėjo lelija —•

Tada apturėsiu ir pirma valca numirusi Mariute. Tarpe gra-
ir antra ir treczia ir po tam 
polka! Asz poniai tada atne- 
sziu gražiausia kvietka o ponia 
man padovanosi viena žiedeli 
ir.. .

Ir kokia jos laime už dvieju 
nedeliu laukia. Pamatys ta, ku
ri nuo seno laiko visa savo szir
džia buvo mylėjusi!

Mariutės durnos tik pinasi. 
Jai pasirodo jog ji suknele jau 
turi, tai vėla pasirodo kad isz 
dangaus žvaigždeles tik puldi-
neja ir po jos kojom, kaipo lai
mes spinduliai tik klojasi, tik 
ritasi.

— Mano suknele! — szau- 
kia, rodos isz miego isžbudusi.

— O motina tuo tarpu stovi 
priesz ja ir iszvynioja balta 
blizganti atlosa ir puikias ka- 
runkeles.

— O koks gražumas ! — pra
tarė Mariute.

— Va, czia czeverykucziai, 
pirsztinaites' ir kvietkos. Vis
kas balta kaip tik norėjai.

Mergaitės- akyse žiba laimes
aszaros. Su rankele glosto tuos
visus brangius daigtus ir in 
motina su didžiu dėkingumu
žiuri.

— Mano pirmo baliaus parė
dai, — kalba ir džiaugsmas 
priduoda jai sveikatos ir šylu.

Paskui tik pasikalbėjimas su 
siuveežka ir viskas atlikta.

žiausru laimiu ir linksmiausiu 
valandų — paliko szita svietą.

Likosi nuneszta in oranžare
ja ir tarpe kvietku ant suolelio 
paguldyta. Motina suakmenė
jo žiūrėdama in savo jauna mi
rusia dukrele. Su laiku ateina 
visoki pažinstami ir Mariutei 
athes’za kvietkas. Ir taip czia 
guli Mariute, apszviesta meile 
ir baltuose baliaus suknelėse 
amžinu miegu mieganti.

i L. TRASKAUSKAS
I LIETUVISZKAS GRABORIUS

| Laidoja kunus numirėlius. Pasam- 
! do automobilius del Laidotuvių, 
j Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- 
į mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
į 520 W. Centre St., Mahanoy City

2,000 TIKIETUKU TIKTAI 
UŽ $1.25

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. 
Psisiuskite drauge ir užmokesti ant

nupirkti. Onute, Zosyte ir Kat
riute jos visada ant balių jau 
nuo senei vaikszczioja o asz nei 
syki nei nepaszokau. Bet dabar 
asz jas visas aplenksiu! Kokios 
spalvos suknele asz turiu iszsi- 
rinkti — ar geltona?

— Imk, vaikeli, mėlyna.
— Dar asz apsimislysiu. Bis- 

ki prasimiegosiu o kada iszbu- 
j siu, tada mamai pasakysiu ko
kia asz turiu suknele imti.

Ketvirta valanda ryte isz- 
bunda Mariute isz miego.

— Mama! — szaukia su 
džiaugsmu — jau žinau koks 

Į man dažas geriausia pritiktu. 
O tai baltas! Asz sapnavau 
apie 'balta suknele ir raudonas 
rožes bet geriau norecziau bal
tu roželių! Tai viskas turi but

Ant galo prisiartino baliaus 
diena. Mariute, nesulaukdama 
vakaro, valandas skaito. Ji 
sziadien jaueziasi visai sveika 
o motinos szirdyje gema viltis 
kad daktaras buvo pamelavęs. 
Ir susijudinus žiuri ant savo 
dukreles kuri baltame atloše ir 
karunkelese iszrodo kaip' pri
gimties stebuklas. Mergaites 
veidelis jau nesudžiuves, vie
nok da' vis iszhales o akeles 
maloniai dega.

Už puses valandos vėliau 
ineina abi in sale ir prie Ma
riutės pripuola gelton-plaukis 
jaunikaitis. Jis prisiartina ir 
galva palenkia. Jauna mergai
te su .szypsena pasiremia ant 
jaunikaiezio rankos ir tuo tar
pu muzika pradeda grajyt:'

adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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