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Isz Amerikos
JESZKOJKARBO 

KURIS SUSIDEDA ISZ 50 
TUKSTANCZIU SVARU.

Dover, Del. — Darbininkai, 
kasdami skiepe seno namo, ra
do bonka kurioje buvo raszte- 
lis kuris parodo kur randasi 50 
tukstancziu svaru aukse ir 
kaip ir kur galima ji surasti. 
Ant skudurėlio paraszyta se
kanti žodžiai: “Mano mylima, 
nuo szitos vietos eiki in žie
mius 450 metru po tam keturis 
metrus in pietus ir kaskie-1 
toje aplinkinėje o surasi senam 
grabe 50 tukstancziu svaru 
aukse. Likie sveika, mano duk
rele, pulkininkas R. C. Y.”

Žinia apie tai pasklydo kaip 
žaibas po aplinkine ir žmones 
pradėjo kasti visoje aplinkinė
je bet lyg sziam laikui jokio 
skarbo nesurasta o gal del to, 
kad senovės laikuose toji vieta 
nebuvo užgyventa o sziadien 
toje aplinkinėje stovi daugelis 
namu ir vargei atras taja vie
ta kaip apraszyta ant skudurė
lio.

9 ŽMONES ŽUVO EROPLA- 
NO NELAIMĖJE.

Mexico Miestas. — Campa
nia Mexicana Aviacion kompa
nija pranesza buk likos surasta 
ju pasažierinis eroplanas arti
moje Playa Vicente, sudaužy
tas ant szmoteliu ir devyni pa- 
sažieriai užmuszti. Eroplanas 
po nelaimei užsidegė ii’ nei vie
nas pasažierius neiszsigialbejo 
gyvas. Eroplanas iszleke isz 
Meksiko Miesto in Minatitlan, 
325 mylias tolumo.

APVAIKSZTINEJO ANT
RAS SIDABRINES 

SUKAKTUVES.
Lock Haven, Pa. — Elmer S. 

Brown ana diena apvaiksztine- 
jo savo antras sidabrines su
kaktuves, kas labai retai atsi- 
taiko. Buvo jis vedes du kar
tus. Jo pirma pati mirė 1906 
mete po apvaikszcziojimui si
dabriniu sukaktuviu o su antra, 
taipgi usilauke sidabriniu su
kaktu viu.

LIETUVAITE SKUN
DŽIA FABRIKANTA

ANT 100 TUKSTANCZIU 
DOLERIU UŽ SUVILIOJIMĄ

Chicago. — Mare B. Mazio- 
niute, 34 metu, gyvenanti ant 
6500 S. Fairfield avė., užvede 
skunda priesz turtinga fabri- 
kanta Thomas L. Parker, pre
zidentą Standard Electric Ma
nufacturing Co. Lietuvaite rei
kalauja nuo jo szimta tukstan
cziu doleriu atlyginimo už su
viliojimą ir nedalaikyma duoto 
žodžio kad su ja paeziuosis. 
Parkeris prižadėjo Marti 1931 
mete kad su ja paeziuosis bet 
lyg sziam laikui nedalaike sa
vo žodžio, pirkinėjo Marei 
brangias dovanas, turėjo gerus 
laikus bet kada reikėjo stotie 
su Mariute prie altoriaus tai 
gis gavo “szaltas kojas.” Ma
re buvo pas ji už sekretorka ir 
stenografiste.

VĖTRA NUNESZE STOGUS 
NUO NAMU.

York, Pa.. — Smarki vėtra 
prapute pro czionais nuneszda- 
ma kelis stogus, sudaužė gon- 
kelius ir sukule daugybe langu 
bet nieką nesužeidė. Po vėtrai 
pradėjo smarkiai lyt. Bledes 
padaryta ant keliolika tukstan
cziu doleriu.

KARVE GYVENO SZIENO 
KUGIJE PER MENESI.
Plainfield, Wis. — Praeita 

menesi dingo karve farmerio 
Glen Goodwin kuri buvo tosios 
nuomones kad karve kur din
go. Ana diena, praeidamas pro 
szieno kūgi iszgirdo silpna bau 
bima. Iszmetes sziena rado ku- 
lije dingusia karve kuri mano
ma radosi jame per visa taji 
laika kuris badai ant jos su
griuvo. Karve maitinosi tik 
szienu be vandenio, bet in kė
lės valandas po jos suradimui 
pastipo.

PASISLĖPĖ PO LO
VA SU PEILIU

LAIMINGOS
KELNAITES Isz Visu Szaliu VILKU KALĖDOS

A

ISZVAIKE ŽMONIS IR SUE-

NASZLE DAVE
SAVE SUSIDEGINT

SŪNELIS PERSĖDĖJO VISA 
NAKTĮ PRIE TĖVO 

LAVONO.
Round Mountain, Nev. — 

Dovydas Runyon, 62 metu, ir 
jo asztuoniu metu sūnelis Jim
my, kirto malkas ant farmos 
apie ketures mylės nuo czio
nais. Tėvas staigai apsirgo 
ezirdies liga ir krito negyvas.

Vaikas nežinojo kas atsitiko 
su tėvu ir lauke pakol jis atsi
kels bet jauna szirdis nežinojo 
kad tėvas mirė ir jau daugiau 
neatsikels. Atsisėdo szale lavo
no, drebėdamas nuo szalczio ir 
lauke pagialbos. Szvintant, 
verkdamas ir vos galėdamas 
paeiti, dasivilko prie artimiau
sio farmerio apsakydamas kas 
atsitiko su tėvu. Kaimynas nu
važiavo ir parvežė tęva namo. 
Vaikutis nuszalo abi ausis ir 
kojų pirsztus.

SUNKI JUODA MOTERE 
MIRĖ.

Hack Valley, Miss. — Mrs. 
Nettie Weston, 42 metu niger- 
ka, mire ana diena nuo patrū
kimo. Toji motere buvo 528 
svaru sunkumo ir rodėsi cirku- 
suose po visa Amerika ir Euro
pa. Motere negalėjo pasijudint 
isz vietos ir važinėjo ant tam 
tikrai padirbtos kėdės. Jos la
vonas likos nuvežtas ant kapi
niu dideliam troke.

IR ŽMONES SAKO KAD GY
VULIAI NETURIJAUSLOS?

Staunton, Pa — Ant farmos 
Emory Straughn, arti czionais, 
pastipo karve isz nežinomos 
priežasties ir likos užkasta ant 
lauko ant farmos. Su karve 
draugavo ir gyveno per dvyli
ka metu arklys vardu “Ben” 
kurie niekad neatsiskirdavo. 
Kada karve likos užkasta, ark
lys neatsitolino nuo kapo savo 
drauges ir per visa laika stovi 
nuleidęs galva, žvengia ir nie
ko ne ėda. Farmeris tikisi kad 
suras arkli kuria diena ant ka
po savo senos drauges, pasti
pusi isz gailesties ir nuliudimo.

PEILIS DURE MOTERĖLEI 
IN MINKSZTA VIETA.

St. Paul, Minu. — Rafaolas 
Languora, Brazilietis, nuo ko
kio tai laiko nužiurinejo savo 
juoda pacziule buk ji apgaudi
nėja ji ir susinesza su kitais 
vyrais. Moterėlė yra juoda 
kaip naktis ir sveria 252 sva
rus. Nedėlios vakara vyras no
rėjo ant tikrųjų persitikrini ar 
jo nužiūrėjimai yra teisingi, 
apsiginklavo in ilga mėsini peir 
Ii, palindo po lova ir lauke kas 
toliaus atsitiks. Pacziule parė
jo viena namo, nusirenge ir 
rengėsi atsigulti. Vyras radosi 
nekokiam padėjime su peiliu 
rankoje nes nebuvo prielaidi- 
nio kad jam insmeigti peili in 
szirdi, kaip tai yra papratimu 
Braziliecziu daryti su savo 
prieszais ir nesitikėjo to, kas 
atsitiks. Pacziule atsigulė 
smarkiai in lova kad net su
linko lyg grindų o peilis ranko
je vyro pataikė moterėlei in ta
ja vieta ant kurios yra papra
tus sėdėti...

Suriko moterele, isz skaus
mo, szoko staigai isz lovos ir 
isztraukus peili isz vyro ran
kos, smeige jam in koja. Gal 
butu gi papjovus bet tasai smu
ko greitai laukan ir tokiu budu 
iszgialbejo savo gyvasti. Pali- 
cija abudu nuveže in kalėjimą.

ŽMONES PRALEIDO BILI
JONĄ DOLERIU ANT 

TEATRU.
Washington, D. C. — Ameri

konai mete 1936 lankėsi in kru- 
tamuju paveikslu teatrus dau
giau nekaip kada priesz už
stojama depresijos. Apskaity
ta kad in tuos teatrelius tame 
mete lankėsi daugiau kaip 88 
milijonai ypatų kurie užmokė
jo ineigos daugiau kaip viena 
bilijoną doleriu.

GIMĖ DVYNUKAI SU 
DANTUKAIS.

Yonkers, N. Y. — Vietinėje 
ligonbuteje gimė priesz pat 
Kalėdas dvynukai kuriuos pa
gimdė Mrs. Rosita Higgins, 32 
metu motere. Kada daktarai 
apžiurėjo dvynukus, nusistebė
jo kada pamate kad abudu turi 
po asztuonis dantukus kožnas. 
Daktarai sako kad tokio atsiti
kimo da nebuvo girdėja szioje 
aplinkinėje kad dvynai užgim
tu su dantukais.

PRIEŽASTIM TEISMO.

Detroit, Mich. — Viktorija 
Siwies, tarnaite czionaitiniam 
lietelyje, užvede teismą ant 10 
tukstancziu doleriu, priesz 
Jean Dalrymple, sekretorka 
pianisto Jc. j liurbi, užmetine- 
dama jai kad ja paliepė nekal
tai aresztavoti.

Isz priežasties neturėjimo jo
kiu davadu, pana Siwiec likos 
paleista ant liuosybes kuri li
kos aresztavota nevos už pavo
gimą 160 doleriu ir “laimingu 
kelnaicziu.” Pana Dalrymple 
taisės kelnaitės nesziojo tame j 
laike kada ja patiko nelaime 
croplasne ir badai tosios kel
naites ja apsaugojo nuo mir
ties.

PRAŽUVO 57 METU LIETU
VE, SU 14 METU SUNUMI.
Cicero, III., — Vera Kocziu 

nas, sėdi namie ir nekantriai 
laukia žinių. Ji laukia prane- 
szima apie savo motina ir bro
liuką, kurie nežinomu budu 
pražuvo Chicagoje. Kaip pa
sakoja Vera Kocziunas, ji isz- 
leido motina, Marija Kocziu- 
niene su broliuku, Antanu in 
Chicaga, apmokėti rokunda 
Szv. Kryžiaus ‘ligoninėje. Tai 
buvo Sausio 11 d., apie 10 vai., 
ryto. Nuvažiuoti motina ir 
brolis gerai nuvažiavo. Jie ap
mokėjo rokunda ir iszkeliavo 
namo. Bet kelyje taip ir dingo. 
Namu nepasieke. Diikte lauke 
motinos sugrižtant. Galvojo, 
kad gal ji sustojo kur pas pa
žįstamus. Bet nesulaukdama 
nei žinių, nei motinos ir brolio 
sugrižtant, ji kreipėsi in vietos 
palicija pagalbos. Kocziunai 
gyvena 1435 So. 50-t hAve.

TRYS PARDAVĖJAI 
OPIUM SUSZAUDYT
50,000 ŽMONIŲ PRISIŽIŪ

RĖJO SUSZAUDYMUI 
PENKIŲ KINCZIKU.

Feiping, Kinai. — Ant trepu 
maldnaimie “Dangus” likos su- 
szaudyti trys pardavėjai opium 
kuriems prisižiurinejo net 50 
tukstaneziai žmonių, isz visos 
aplinkines. Ta pati vakara val
džios agentai sudegino 10 tuks
tancziu unciju opium ir kito
kiu kenkepeziu vaistu. Kinuo
se rustai yra uždrausta nadoji- 
mas opium po bausme mirties 
arba ilga laika kalėjime, už jo 
pardavinejima.

SURADO KAULUS ŽMONIŲ 
KURIE ŽUVO 1858 

METUS ADGAL.
Pompeii, Italija. — Darbinin

kai kasdami pamata del namo, 
surado kaulus 16 žmonių, kurie 
žuvo 79 mete, arba 1858 metus 
adgal. Tieji nelaimingi žmones 
bego nuo atsigaivinusio vulka
no Vezuviuszo, kuris užliejo 
siera ir lavą taji miestą. Tarp 
kaulu surasta senoviszki pini- 

papulTsztti kuritros'tirsa-

DE VISKĄ KAS RADOSI 
ANT STALO.

Eger, Czekoslovakija.— Lai
ke Kuczios, kada szeimyna 01- 
mutzu sėdėjo prie stalo, staigai 
atsidarė durys ir in grinezia in- 
bego keturi iszalkia vilkai. 
Žmones pamate bestijas, iszbe- 
giojo per langus ir duris pa'li- 
kia visa vakariene ant stalo. 
Kada po'kokiam tai laikui su- 
gryžo, pamate kad stalai buvo 
nuezystyti nuo visko. Vilkai 
adbego in kaima isz netolimu 
kalnu.

KŪDIKIS PAKABINTAS 
ANT MEDŽIO.

Kijevas, Rosija. — Dvi my
lės nuo miesto tūlas automobi
listas važiuodamas in miestą 
patemino ant medžio kabanti 
kūdiki kuris galėjo turėti apie 
tris sanvaites amžiaus. Nuva
žiavo greitai in miestą ir pra- 
nesze apie savo radini polici
jai kuri pribuvo ant vietos ir 
nupjovė kabanti kūdiki. Mano
ma kad kūdikis turėjo kaboti 
ant medžio apie sanvaite laiko. 
Kas ji pakorė tai lyg sziai die
nai neisztyrineta. H

VARGINGAS ŽYDAS AT
LAIKE PO MIRC’ZIAI BRO-

NASZLE PO MIRUSIAM VY
RUI DAVE SAVE SUSIDE

GINT; SENASINDUSU 
PAPROTYS.

Lucknow, Indija. — Keli 
tukstaneziai žmonių prisižiuri
nejo pasiaukavimui naszles ant 
laužo po mireziai savo vyro, 
kaipo davadas kad ji bus jam 
isztikima ir ji visados mylės. 
Tasai paprotys paeina nuo se
novės laiku kad jeigu vyras 
numirszta tai ir jo motere turi 
su juom mirti. Mirusius tada 
degino ant laužo draugia su 
gyva motere bet nuo kada Ang
lija apėmė valdžia Indijoj, tai 
taji baisu paproti uždraudė 
bet szita motere davėsi save su
degint noringai. Pirm negu pa
licija galėjo pribūti ant vietos 
užbėgti tam pasiaukavimui, 
laužas jau buvo uždegtas ir 
per riksmą mynios žmonių ne
galima buvo girdėt baisu riks
mą deganezios gyvos moteres. 
Palicija aresztavojo daugeli 
virszininku kurie pavėlino ant 
tokiu apeigų.

GERAI ATLYGINO MERGI
NAI UŽ PAVOGTA 

BUCZKI.
Warszawa, Lenk. —- KeliolL

KAS TOKIS PAVOGĖ SZMO- 
TA AUKSO VERTES 

14,000 DOLERIU.
New York. — Laivas Paris, 

kuris atplaukė isz Francijos 
praeita Ketverga, adgabeno 
daug aukso registravotuose 
maiszuose. Kada iszkrovinejo 
maiszus su auksu, vienas mai- 
szas buvo perpjautas isz kurio 
kas tokis iszeme auksine plyta 
vertes 14 tukstancziu doleriu. 
Vagies da nesusekta.

vim neszesi tieji nelaimingi 
žmones bėgdami nuo mirties 
bet juos lava pagavo ir užden
gė kur gulėjo per tiek metu.

NELABAS SŪNŪS NUPLA
KĖ SAVO MOTINA ANT

SMERT.
Diepholtz, Vokietija. — Fa

brikinis darbininkas, Efger 
Bautzen, parejas namo, susiba
rė su savo sena motina kad ji 
jam in laika nepagamino va
kariene ir pagriebęs gala gele
žies, daužė senukei galva pa
kol toji sukrito negyva ant 
grindų. Po tam darbui iszmete 
jos lavona ant ulyczios isz tre- 
czio laipsnio. Kada motere li
kos nuvežta in ligonbute, pasi
rodė buk turėjo nulaužtus asz
tuonis szonkaulius ir ketures 
skyles galvoje. Norints gyven
tojai girdėjo szauksma senukes 
bet niekas neatėjo jai in pa-

LIO 329,000 DOLERIU.
Warszawa, Lenk. — Nesenti 

banka czionais is^mokejo ko
kiam tai Wolfui Gruensteinui, 
vargingam darbininkui, 329 
tukstanezius doleriu kuriuos 
jam paliko jo mirusis brolis 
Amerikoj, kuris neturėjo jo
kios szeimynos ir buvo neve
dės, gyvendamas Filadelfijoj. 
Kada Wolfas dažinojo apie sa
vo giliuki, taip tuom persieme 
kad isz pradžių net papaiko bet 
vėliaus apsimalszino ir apsigy
veno Varszavoj nes jam mieste 
geriausia patinka.

32 LAIVORIAI NUSKENDO 
SU LAIVU.

Tokio, Japonija. ■— Japonisz- 
kas laivas “Aikoku,” nusken
do artimoje Shakotau su 32 lai- 
voriais ir tik asztuoni likos isz- 
gialbefi. Manoma kad laivas 
nuskendo laike dideles viesu-

ka metu adgal, kada Agnieszka 
Mnichova važiavo isz jomarko, 
bernas ja priverstinai pabu- 
cziavo ir perpykus ant jo mer
gina iszszoko isz vežimo ir dau
giau in berną nekalbėjo nors 
tasai jai apreiszke kad gailėjo
si kad pavogė nuo jos privers
tinai buczki. Po tam bernas isz
keliavo in Amerika kur in ko
ki tai laika dasidirbo turtelio. 
Sztai sziomis dienomis Ag
nieszka aplaike žinia buk tasai 
bernas mirdamas paliko jai vi
sa savo turtą susidedanti isz 
40 tukstancziu zlotu kaipo at
lyginimą už taji pavogta bucz
ki. — Merginos szirdis dabar 
atsileido ir gailesi kad jis mįre 
ir kad jam neatleido jo maža 
prasikaltima.

Darbo Žinutes

SULAUKĖ SAVO SUNAUS 
AUKSINES SVODBOS.

Syracuse,' N. Y. — Motina, 
gali susilaukti savo auksines 
sukaktuves vedusio gyvenimo 
bet retai kada atsitaiko kad 
motina dalyvautu auksinėse su
kaktuvėse savo sunaus. Tokios 
garbes susilaukė ana diena 
Mrs. Margarieta Confield kuri

TRUMPOS ŽINUTES
Pittsburgh. — Danielius Ka

minskas puldamas nuo trepu 
savo name, nusilaužė sprandą 
ir mirė ant vietos. Turėjo jis 
54 metus amžiaus.

Guelph, Ontario. — Szimtai 
kaliriinku pataisos name šuke
le maiszati del geresnio maisto. 
Kalinei sudegino szienikus, su
daužė rakandus o su suardy-

gialba kad atginti ja isz ranku 
pasiutėlio.

BROLIS KARALIAUS ED- 
WARD0 KETINA PER

SISKIRT.
London, Anglija. — Karalai

tis Kent, jauniausias brolis ka
raliaus Edwardo, badai diena 
priesz Naujus Metus turėjo ge
rus laikus su kokia tai Willia- 
miene Allen, pati buvusio Ang- 
liszko siuntinio, kuri yra persi
skyrus du kartu, panasziai kaip 
poni Simpsoniene del kurios jo 
brolis atsisakė karaliszko sos
to.

Girdėt kad karalaitis Kent
dalyvavo ant auksiniu sukak
tuviu vedusio gyvenimo savo 
sunaus, Tamosziaus Curtin, ku
ris taja diena apvaiksztinejo 
iszkilmingai. Poni Margarieta 
kelis menesius adgal susilaukė 
102 metus ir da sziadien yra 
drūta ir sveika moterele.

toms lovoms iszsimusze ant 
liuosybes. Apie 50 kaliniu pa
bėgo.

McCoombe, Miss. — Edwar- 
das Felder nužudė savo paezia 
ir jos seserune po tam pats atė
mė sau gyvasti automobiliuje.

gyvena nesutikime su savo pa
ezia kuri yra karalaite Graiki
jos ir badai ketina jie persi
skirt. Jo pacziule pagimdė duk
rele per Kalėdas bet vyro tame 
laike nesirado namie nęs sve-' 
cziavosi jis ant svodbos Holan-1 

1 dijos karalaites.

los ant mariu.
London. — Finizkas laivas 

“Johanna” nuskendo artimo
je Orkney Salų su keturiais lai- 
voriais bet 20 da nesuranda ir 
manoma kad jie taipgi žuvo. 
Ant laivo buvo 38 laivoriai bet 
kiek turėjo tame laike pasažie- 
riu tai nedažinota.

74 METU AMŽIAUS MOTE
RE PAGIMDĖ SŪNELI.

Martnice, Jugoslavija. — Gal 
laimingiausiu tėvu, sziadien, 
Jugoslavijoj yra 80 metu am
žiaus senukas Josip Sipos, ku- 

; ris buvo apsipaeziaves dau
giau kaip 55 metus, kurio pa-

Terre Haute, Ind. — Visi 
darbininkai ant strytkariu pa-

I mete darbus spirdamiesi pakė
limo mokesties ant 20-to pro
cento. Apie 200 sustraikavo, vi
same mieste bizniai sustojo.

Flint, Mich. — Automobiliu 
dirbtuvėse straika da vis tęsęsi 
nes locnininkai visai atsisakė 
tartis su unijos virszininkais 
todėl straikieriai da vis laikosi 
“sedinezio straiko”, tai yra, 
neapleidineja fabriku ir laukia 
pakol straika pasibaigs. Drau
gai ir szeimynos straikieriu at- 
nesza jiems maista ir reikalin
gas drapanas.

cziule Ona, 74 metu, apdovano
jo ji priesz Kalėdas drutu ir 
sveiku šuneliu. Isz visu aplin
kiniu suvažiuoja pamatyt tojo 
nepaprasto tėvo ir motinos ku
rie susilaukė savo pirmutinio juos ten indejo kad žmones ne- 
sunelio. Senukai daugiau vai- girdėtu ka kaimynai apie juos 
ku neturi. kalba. __ 1

ISZAISZKINO JAM.

Barberis. —Stebėtina, kodėl 
plaukai auga žmogaus ausyse?

Kostumeris. — O gal Dievas



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
reikia žinoti kad už Kristaus 
laiku Kataliku nebuvo). Kris- JO MALDA

Jauni Lietuviai privalo da
bar paimti styriu politikiszka- 
me krutejime in savo rankas 
ir taji “Lietuvystes Laiva” 
valdyti ant Amerikoniszku ma
riu. Senesni gyventojai, kurie 
daug pasidarbavo praeityje, 
dabar geidžia pasilsėt po savo 
darbu ir geidžia matyt jaunes
ne gentkarte darbuojantes ant 
visuomeniszkos ir tautiszkos 
dirvos.

Jus, jauni vyreliai, turite ne
paliauti būti Lietuviais, turite 
pamesti savo bjaurius pasielgi
mus ir paproczius ir imtis prie 
darbo nes dabar ant jus puolė 
atsakomybe pakelti savo tauta. 
Neužmirszkite ir to, kad ir duo
tumėte nulupt sau kaili tai vis 
pasiliksite “foreigneriais” del 
Amerikonu.

tus paliepė visus lygiai mylėti 
o artimi yra visi žmones.

Taip parode Protestonai 
mieste Norfolk, Va., kurie da
vė savo prižadėjimu Katali
kams pastatyti nauja bažny- 
czia. Katalikiszka parapija te
itais, Szv. Martino, susitvėrė 
apie deszimts metu adgal bet 
sziadien pasirodė kad bažny
tėlė yra per maža todėl parapi- 
jonai nutarė pastatyt didesne 
bet ant to reiketu mažiausia 
apie 75 tukstanczius doleriu o 
pinigu visai nėra. Protestonai 
dagirde apie tai, kaipo žymes
ni žmones ir biznieriai, priža
dėjo suszelpt Katalikus ir su
dėti reikalingus pinigus ant 
statymo naujos bažnyczios.

Ar-gi tai ne yra tikra Kriksz- 
czioniszka dvasia “mylėk savo 
artima kaipo pats save?” Ar
gi Katalikai szelptu Protesto- 
nus statyme bažnyczios? Var
mei.

DAEJO IN 
DANGŲ

Buvo tai priesz Nauja Meta, 
pavakare. Szaltas vejas szvilpe 
po miesto ulyczias, kaip rodos 
putimu savo norėjo szviesia 
dienos gyvasti užgesint. Visai 
mažai praeigiu ant ulycziu ma
tyt. Kas tikro reikalo neturėjo, 
velijo sau namie pasėdėt.

Tame isz szonines ulyczios 
iszeina vaikinas ir skubei žen
gė per rinka. Vejas judino jo 
buinius garbiniukus kuriu jam 
ne viena motere ir mergina pa
vydėjo. Vaikinas didėlėmis 
mėlynomis akimis dairėsi ap
linkui — bet tos akys paraudo- 
navia — ar nuo szalta vėjo ar 
gal nuo verksmo?

Kas gerai butu prisižiurejas 
musu mažam Viktoriui — te
kis buvo vardas vaikino — tas 
but ant kart atminės istorija jo

Taip, kuopinasi juodi debe
siai ant darbininku, straikos 
kyla visose dalyse Amerikos, 
visokiose szakose pramonystes 
ir galime tikėtis da didesnio 
skurdo ir vargo o baisus tva
nas dalypstes vargingus darbi
ninkus. Tuom kart nenusimin
kime ir nenuleiskime rankas 
nes kolei dirbasi, dirbti ir cze- 
dyt, idant kada ateis laikas be
darbes, turėti szioki toki zo
pes teli ant “juodos valandos.”

Vienatine blede isz daugelio 
kitu yra nepaczedumas. Žmo
nis nepratę paisyti ant ateities. 
Gyvena tik diena nuo dienos, 
praleidžia savo sunku uždarbi 
ant visokiu smagumu ir niek
niekiu, be kuriu galėtu apsieit.

Nekalbame apie tokius, ku
riuos Dievas apteikė sziokiu 
tokiu turteliu nes tiems bus ne
sunku praleisti blogus laikus o 
da ir reikale suszelpineja var- 
gingesnius bet czion kalbame 
apie tokius kurie isz geru lai
ku sunkei dirbdami ir gerai už
dirbdami, mažai paiso ant atei
ties, >kuri baisei persistatineja.

Taip, darbininkai yra neuž- 
ganadinti isz tebyrio padėjimo 
ir pradeda pasikelinet spirda- 
miesi geresniu tiesu todėl pra
deda straikuoti.

Nebus pro szali primint del 
jus, moterėles, kad gyventu
mėte paczedžiai ir nepirkine-
tumete tokiu dalyku be kuriu 
galite apsieiti. Geriau doleris 
padėtas; ant ateities ne kaip da
lykai kurie jums visai nereika
lingi.

Sziadien turime daug szei- 
myniszku nesupratimu isz tos 
priežasties nes moterėles ka- 
necz spiresi naujausiu iszradi- 
mu ir puikiu paredu o vyras 
negali visko pristatyt nes ma
žai dirba ir geidžia pasidėti' 
sziek tiek ant ateities. Dauge
lis moterių todėl kundžia savo 
vyrus, ypatingai jaunos, kadį 
negali pirkti to, kas joms pa- 
tinka. Vėliaus apleidžia vyrus į 
arba juos apskundžia kad mo
kėtu joms mėnesinė duokle o!

Sztai ka Angliszkas laikrasz- 
tis “Home Journal” raszo ka 
motere pataiko atlikti:

“Moteriszke gali daug, labai 
daug ir kasžin ar ne viską, ka 
tik nori pataiko atlikti, moka 
kalbėt visai ne tokiu saldžiu ir 
meiliu balseliu, kaip mums vy
rams iszrodo. Moka arba gali 
visa nakti szokt czeverykuose 
kurie jos kojai visu coliu per 
siauri o dviem coleis per trum
pi o bet nematysi ja susirauku
sia, bovijasi kuolinksmiausia, 
rodos kad visai nejauezia jokiu 
kaneziu, kokias jai daro czeve- 
rykai. Gali ^praeiti pro langa 
krautuves paredalu visai ne- 
dirstelejus .ip langa... Patai
kys nueiti in bažnyrzia ir ten 
kuo-maldingiausia melstis... o 
sugryžus namo, kuogeriausia 
apsakyti savo prasargas ir 
nuomone apie paredala kitu 
dukteriu Jevos, kurios buvo 
bažnyczioje. Pataiko kartais 
szventai žiūrėti in akis vyrui 
kada jisai teisinasi priesz ja, 
del ko ilgai vakare užtruko 
mieste ir net tiki jam nors ge
rai žino kad jis meluoja... Pa
taiko meluoti doriausia kada 
szirdyje turi visai prieszingus 
jausmus... Žodžiu, moteriszke 
viską pataiko ir nebereikalo 
pikti žmones vadina motere ra
gana nes motere pilna bjaury
bių ir gali atlikti ta, ko vyras 
negali atlikti. Vieno tik daigto 
motere negali padaryti o ypa
tingai, negali gerai apsieiti su 
pinigais nes kada sugriebė ke
lis dolerius tai perkasi naujau
sia szlebe arba skrybėlė...

Bet motere gali padaryti ir 
daug gero. Daug teisingesne 
nuomone yra to, kuris pasakė: 
“Viso pikto, bet ir gero prie
žastim yra motere — motere; 
gali vyra iszkelti in padanges' 
arba ji nuganubyt in giluma 
peklos.”

jeigu tasai negali jai užmokėti 
tai eina in kalėjimą. Tokia mo-
•terele po tam leidžiasi ant ke 666
lio prapulties kad tik užgana- 
dint savo norą.

Apie tai turite neužmirszt, 
juk gera rodą visiems patinka 
o iszmintingi neprivalo pykti 
nes supranta gerai kas ateity
je gali būti.

sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekos* 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

gyvenimo. Turėjo jis ąpie sze- 
szis metus amžiaus. Per suply- 
szuses jo kelnukes buvo matyt 
gryni kelei kuriu kiszeniuose 
veltui jo rankutes norėjo pasi
slėpt priesz dideli szalti. Žipo- 
nukas, kuri ant saves turėjo, 
buvo kada seniau, kaip tai ga
lima buvo pažint ant darbo, 
locnastis vaikinuko tėvu isz- 
auginto, sziadien ne vienas 
ubagas ji sugėdintu. Ant tieses 
kojos turėjo moteriszka czeve- 
ryka o ant kaire,sės czebata, 
vienas ir antras be kurku ir 
dideli ir, kas arsziausia, suvi
sai nuplyszia. Dadek da prie to 
bada ir szalti o turi1 tikra varg
dienio abroza.

Per visa diena neturėjo Vik- 
torukas nieko burnoje — da
bar atėjo jam ant rnlslies jiara- 
szyt gromata prie Motinos 
Dievo. Bet kaip paraszyt? Per 
visa savo gyvenimą vaikinas 
mokslaineje vargo o ten raszyt 
neiszmoko.

Ant galo ulyczios, ant ku
rios dabar vaikina matome, ten 
kur keletas ulycziu in viena 
sueina, sėdėjo budikeje vienas 
isz tu vieszu rasztininku kurie 
dideliuose miestuose, už pini
gus, paraszo tiems kurie ra
szyt nemoka. Kožnas žinojo se
na Lamberta kuris toje budi
keje sėdėjo. Buvo tai senas, at- 
sislužines vaiske kareivis ku
ris ant kares biski likos su
žeistas už ka maža alga nuo 
rando gaudavo. Nebuvo jis di
džiai pabažnas bet gera labai 
szirdi turėjo o kad ne retai tu
rėjo savo gyvenime visokiu 
kliueziu ir bedu tai kožnam 
prieigas buvo.

Viktoras prisižiurinejo per 
langa seniui kuris sėdėjo szil- 
toj, szviesioj budikeje prie sta
lo rūkydamas pypke ir lauke 
ant tu, kurie jo raszyme pagel- 
bos reikalavo. Ant galo atsira
do pas vaikinuka drąsos, inejo 
jis in budike ir nedrąsiai prisi
artino prie senio. Kepures ne
turėjo per ka jos nuo galvos 
nusiimt negalėjo.

— Ka nori, vaike ? — užklau
sė senas Lambertas, stebėtinai 
žiūrėdamas ant apdriskusio 
vaikinuko.

Jeigu Viktorukas butu turė
jus nors penkis sidabrinukus,

nuku?
-— Neturiu nei vieno pinigė

lio.
— Ar ir motinos neturi ?
Vaikas tyli.
— Na, tai matyt ant tavęs. 

Nori gal but nemeluodamas 
per gromata ko apie ka pra
szyt;?

— Taip yra, norėjau pra- 
szyt, — prisipažino nusilinks- 
mines Viktoras, jog senas Lam
bertas taip greitai atmine jo 
mieri apie gromata.

— Na, tai sznekek, — užbai
gė Lambertas, — arkuszo po- 
pieros man ne brokas.

Atsisėdo, parengė popiera, 
pavilge plunksna in juodyla ir 
parasze reikalingus žodžius.

— O dabar adresa: “Malo
nus Pone...” na, kas yra tuom 
ponu?

— Kokis ponas? — užklau
sė vaikiukas.

— Tasai ponas pas kuri nori 
įaszyt?

— Na kad tai ne ponas!
— Na tai gal poni?
— Taip, — ne, — tai yra, — 

mikeziojo vaikinas.
— Bet-gi juokinga! nori ra

szyt gromata o nežinai pas ka!
— O, asz žinau! — atsake 

greitai vaikinas.
— Na, tai sakyk, pas ka nori 

raszyt! Skubink!
Vaikinas užraudonavo. Jau

te jis vienok jog tas jo darbas 
yra navatnas, bet ant galo insi- 
drasino ir atsake:

— Prie Motinos Dievo noriu 
raszyt.

Senas Lambertas nesi juoke 
tik padėjo plunksna, iszsieme 
isz dantų pypke ir paszauke 
asztriai:

SERGSTI PREZIDENTĄ. . je szirdis atsigaivino. Eisim, 
iViktoruk, eisim pas motina.
I Kas dabar stojosi tai ne sun
ku atmint. Biedna motere nu
mirė isz bado, užmigo amžinu 

|miegu. Kas ji buvo? Asz neži-j 
nau. Kokia buvo istorija var

Įgingo jos 
žinau.

gyvenimo? Ir to ne-'j,eį

Tame paeziame mieste gyve
na dabar kvietkos dienose vy- 

|ras. Visas beveik miestas ji ži-

Tamoszius J. Quarters, isz 
Massachusetts vaistines palici- 
jos likos paskirtas kaipo sar
gas prezidentui Rooseveltui in 
vieta mirusio Gus. Gennerich. 
Naujas sargas turi 32 metus ir 
yra užbaigęs Notre Dame uni
versitetą. Buvo jis nariu futbo- 
linio kliubo “Four Horse
men.”

tolinus:
— Kada motina paemei už 

rankos, ar buvo szalta?
— Labai szalta buvo, — at-

ino. Vardas jo Viktoras. Yra 
jis taip-gi raszt ininku bet jau Į 
ne tokiu kaip jo'aprinktas te-j 
vas: yra jis sziadien garsingu 
iaikraszczio redaktorium. Ir 
senas Lambertas da gyvena, 
yra tai laimingiausias senukas 
kuris su džiaugsmu žiuri ant 
savo augytinio. Senio paniuru- 
sis būdas persimainė ant links
muos ir mielaszirdingo. Užsto
jo taip-gi senas nuo jaunu die
nu abejojimas nes stojo tikrai 
Dievo-baimingu nuo-szito atsi
tikimo su gromata prie Moti
nos Dievo. — Nežinau gromat- 
neszio, — sako jis dabar, —■ 
kuris butu tokia gromata nu- 
neszes bet gali but kad Vikto- 
riaus gromata daejo in dangų 
po žinomu visiems adresu.

PERMAINYS LENKISZKUS 
VARDUS ANT LIETU- 

VISZKU.
Kaunas. — Neužilgio bus 

priverstinas permainymas visu 
Lenkiszku ir kitu svetim-tau- 
tiszku vardu ne tik pravardžių 

ir ulycziu visoje Lietuvo
je. Jeigu tiesos pereis tai apie 

J 200 tukstaneziai žmonių kurie 
i turį Lenkis'zkas pravardes tu
rės permainyti jas ant Lietu- 
viszku. — Yra tai atėmimas 
žmogaus ypatiszkos laisves.

KAUNO ŽYDAS NUVAŽIA
VO IR APVOGĖ SAVO 

TĖVYNĖ.
Kauno žydas Arenas Apelsz- 

teinas nuvyko Palestinon, pa
vogė tenai 21,500 litu ir vėl su- 
gryžo Kaunan. Dabar jis Kau
ne aresztuotas.

PADEGĘS SAVO LOVA 
ISZEJO.

Telsziai.,— Vienas Rietavo 
žmogelis, padegęs savo lova, 
užrakino kambari ir iszejo. Tu 
paežiu namu gyventojai, paju
tę ugnį, insilauže in kambari 
ir užgesino.

Tikėjimas ne yra jokia kliu-! 
tis, prigialbeti savo artimui,' 
kokio jisai nebutu tikėjimo,, 
nes Kristus nepasake kad turi- į
me mylėt tiktai Katalikus (o-
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isztikro nebutu ateja jam ant 
mislies apie raszyma gromatos. 
Nuliūdo dabar vargszas ir at- 
sigryžo in duris. Tas sujudino 
sena kareivi.

— Na, — paszauke senis, — 
palauk da! Keno tu esi vaikas?

— Mano motinos, — atsake 
vaikiukas.

— Ir neturi penkių sidabri-.

— Vaike, rodosi man jog no
ri isz manes paszposauti. Per 
mažas esi ir biednas nes jeigu 
ne tas tai jau kratycziau už 
ausu. Delto-gi iszeik kol da 
sveikas. Greicziau, eik!

Prielankus vaikinas pasiren
gė jau iszeit o aszaros per vei
dus kaip žirnei ritosi. Ir vela 
susijudino seniui szirdis.

— Palauk da, — paszauke 
senis. — Kaip vadiniesi?

— Viktoras.
— O kaip daugiaus ? Kitaip ?
—■ Kitaip ne.
— O ka nori in Motina Die

vo nuraszyt?
— Noriu nuraszyt jog mano 

motina nuo vakar vakaro mie
ga tai norecziau praszyt idant 
teiktųsi Motina Dievo ateit ir 
pribudint ja nes asz jau mėgi
nau iszbudint bet negaliu. Tai
pogi norecziau del motinos ir 
del saves praszyt kąsnelio duo
nos.

Szirdis senam kareiviui pla
ke kaip su plaktuku girdint to
kius vaikiuko žodžius; suprato 
ant kart kas stojosi. Vienok su
laikė susijudinimą ir užklausė:

— Ar ir duonos neturite?
— Ne, neturim. Priesz užmi

gimą motina atidavė man pas
kutini kąsneli. Ji pati nuo dvie
ju dienu nieko nevalgė. Kalbė
jo man visados: — asz ne alka
na!

— Ir ka tu darei kada tu ja 
norėjai pabudint?

— Ta, ka ir visada. Paėmiau 
už rankos ir in veidą pabu- 
cziavau.

— Ar jautei kaip motina at
siduso?

— Asz nežinau. Ar-gi tail 
žmogus visada turi atsidusti? 
— užklausė vaikiukas.

Genas kareivis užsigryžo 
idant paslėpt aszaras kurios isz 
akiu jam pradėjo riedėti. Nie
ko neatsake ant vaikiuko pas
kutinio klausymo ir su dreban- 
cziu susijudinęs balsu klausė

sake vaikiukas. — Bet nėra dy- 
vo nes mus grinczeleje visados 
labai szalta! O motina miegojo 
labai gražiai: Turėjo rankas 
sudėtas ant krutinės o tos ran
kos suvisai buvo iszbale. Ir 
galva turėjo in augszta pakel
ta kaip rodos in dangų žiurėjo.

Senis Lambertas pamislijo 
sau: “Pavydėjau turtingiems 
norints turiu ka valgyt ir gert 
o czion žmones isz bado mirsz- 
ta!”Ant galo nusiszviete jo 
veidas — susidrutino savyje, 
paėmė vaikiuką ant keliu ir ta
re graudžiu balsu:

— Mylimas vaikeli,' tavo 
gromata jau paraszyta, nusiun- 
sta ir atsakymas jau atėjo. Pir
miausia nuvesk mane pas tavo 
motina.

— Gerai! — atsake vaikiu
kas. — Bet ko tu verki?

— Asz neverkiu, — atsake 
senas kareivis ir prispaudė 
varginga vaikiuką prie kruti
nės.

— Buk ramus; asz tave my
liu taip kaip savo locna kūdi
ki. Ir asz turėjau motina, bet 
jau senei, labai senei. O vienok, 
taip kaip rodos sziadien tas bu
vo, pamenu, kaip ji gulėjo ant 
mirtino patalo ir man kalbėda
vo: Lambertai, pamyk — buk 
doru žmogum, buk geru Kata
liku ! Tada nei kiek nebuvau už 
tave vyresniu. Augszcziau lo
vos ant sienos kabojo Motinos 
Dievo paveikslas. Buvo tas pa
veikslas pigus ir suvis prasto 
darbo bet vienok ir iki sziadien 
negaliu jo užmirszt. Matai, tai 
mane tas labai sujudina ir kaip 
isz miego iszbudina. Buvau vi
sada doru žmogum tai teisybe 
bet ne visada buvau doru 
Krikszczioniu.

•Czion pertrauke senis pats 
savo kalba. Stebėjosi pats sa
vyje jog taip didelei susijudi
no, kožname priesz tai laike bu
tu gedinesis tokio susijudinimo 
nes jis taip-gi prigulėjo prie tu, 
kurie sudija jog vyriszkis, o 
ypacz kareivis, turi but kietu 
ir be jokio jausmo. O dabar 
verke kaip mažas kūdikis. Pa
sikėlė, paėmė vaikiuką ant ran
ku ir glausdamas ji prie szir- 
dies tarė:

ISZ LIETUVOS
10,000 APLEISTU VAIKU 

KAUNE.
Kauno laikraszcziai pradėjo 

svarstyti opu klausima: Kas 
reikiai daryti su apleistais vai
kais, kuriu pilnas esąs Kauno 
miestais? Jie vagiliauja, arba 
stabdo praeivius ir staeziai 
akyplesziszku budu reikalaujo 
pinigu: Duokite litą! Jei ne
duosite, padarysiu geda! Szau- 
k'siu per visa miestą,-kad esate 
mano tėvas ir neduodait man 
valgyti! Buržuazinio budo 
žmones, kurie in gyvenimą ne
sigilina, kaltina tu vaiku isz- 
tvirkima, visai negalvodami, 
kodėl jie isztv’irike. Todėl ar 
galima kaltinti ulycziu vaika, 

, kad jis maldauja praeiviu pini
gu, ir gavės kelis centus bėga 
in saldainiu krautuve? Ar ga
lima ji kaltinti, jeigu jis nega
vęs iszmaldo's eina vogti, kad 
galėtu patenkinti savo vaikisz- 
kas silpnybes? Juk ne jis kal
tas kad jis alkanas.

KAIP DAVATKA
VOGĖ ROKISZKY VERSZI.
Isz gyvuliu rinkos Rokiszky 

nuo karves nuklydo tetinkąs, 
kuri pasigavo vieno kaimo die
vobaiminga moterele P., ir su- 
riszusi pasiguldė in savo veži
mą. Kaip savininkas pasigedę 
telio, tai žmones nurodė, kas 
ji pasigavo ir kur jis yra. Da
vatka bandė užsiginti ir sakėsi, 
kad teli ji pirkusi. Dabar apy
linkes syki nusikaltusią, leng
vai nubaudė, tepaskyre du pa
ras kalėjimo.

NUSKENDO VAIKAS.
Sziomis dienomis Salantuose 

Salantas upeje ant ledo rogu
tėm belsivažinejant lūžūs ledui 
nuskendo St. Mont vilo sūnūs, 
turėjos 10 metu amžiaus.

VIESULAS PRIDARĖ 
DAUG NUOSTOLIU.

Ylakiai.,—Ylakių apylinkėse 
siautė smarkus vejai, kurie ;gy*- 
ventojams pridarė daug nuo
stoliu. Keliems ūkininkams— Mano mylimiausia moti

nėlė, busi užganadinta su ma- vejai sugriovė jaujas, kitiems 
nim. Tegul kaimynai isz manės nulaužė radio kartis ir nuardė 
juokėsi kaip nori, — to Vaikiu-Į namu stogus. Pažymėtina, 
ko jau nepaleisiu nuo saves. Jo. kad tokiu smarkiu veju, kaip 
gromatos mierei iszsipilde: žmones pasakoja, seniai sziame į 
vaikiukas atrado tęva o many--kraszto nebuvo.

GRĮŽĘS ISZ KALĖJIMO NE
RADO NEI ŽMONOS, 

NEI ŪKIO.
Pagiegiai.,— Isz Tilžės buvo 

atgabentas Lietuvos Jonas Lo
zoraitis isz Vilkaviszkio apskr. 
1934 metais ji pagavo Vokie- 
cziu sienos sargyba ir intare 
vedus arklius in Vokietija konT 
trabandos kėlu. Už tai Vokie- 
cziu teismas nubaudė 3 metus 
kalėti. Bausme atlikus, Lozo
raitis ipersiunstas in Lietuva. 
Atvykęs in Pagėgius be cento 
kiszeniuje praszesi suszelpia- 
mas ir pagelbimas. Pasakojo, 
kad jam besėdint kalėjime bu
vo parduotas jo 42 margu ūke
lis ir dabar nežinąs kur gyvena 
likusi szeimos dalis. Bedirbda
mas kalėjimo darbus, užsidirbo 
per 34 markes. Bet Vokiecziai 
ir tai sulaikė. Dabar deda pa
stangas iszgauti isz Vokietijos 
likusias markes ir vykti in Vil- 
kaviszki. Kolkas pagegisžki 
szelpiamas.

Lnwww] 
ldancb folioJ 
M PIANO SOLO H 
|||| Containing a choice |j 

collection of the wait ||||
W popular Lithuanian 

ifacet
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Dėdienė ...............................  Polka
Leiskit in Tėvyne........... Marszas
Žideli Juodeli .................... Polka
Jūžintą.....................  Polka
Dusetos................................... Polka
Panemunis .............................Polka
Marijampolis.......................... Polka
Mergužėles ........................ Polka
Kariszka ............................. Polka
Baliaus................................. Polka
Lietuvos Kvietkos..............Valcas
Dvieju Žodžiu.......................Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................. Polka
Lengvos Kojos...................... Polka
Bajorai....................................Polka
Einik........................................Polka
Laksztutė ............................... F alka
Ubagu Kaimas...................... Polka
Naszlvs....................................Polka

Preke knygos tik 75d Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.
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DoraMergaite
V.

bartus tuojaus atėjo in pa- 
gialba majorui apsiginklavęs. 
Revolverius nesze rankose o 
kaavija dantyse.

— Nereikia ginklu, — tarė 
jau besiszypsodamas majoras.' 
Paikszcziai jau kletkoje, abu-f 
duuždariau kelnoreje.

- Vivat! —suszuko garsiai 
kaeivis.

- Tvirtyne musu — tegy- 
yuja musu majoras divyris!

- Reikia ja dabar apžvelgt 
idnt atremt da prieszu užpuo
lius. Reikia surasti raktus.
Bartus netrukus rado pundą 

rktu virtuvėje po puodu už- 
■vžtus. Džiaugsmingai paėmė 
irielka, padėjo juos ant jos ir 
irsi tikrai pildydamas role 
jmendanto paimtos tvirtynes 
i priklaupimu atidavė didvy- 
iui, kuomi prajuokino majorą 
ad tasai net už szonu nusistve- 

•e besijuokdamas. Bet veikiai 
nutilo ir tarė:

- Szposai, szposai, bet da ne 
viską padarėme ka turime at
likt idant tvirtyne butu musu 
rankose — gal da sunki užduo
tis mus laukia czionais, nes tai 
da tik pirmas aktas musu per
gales ir veiksmo.

Abudu iszkrete rūpestingai 
visus žemutinius kambarius 
namo o po tam laiptais nuėjo 
in augsztutinius kur taipgi vi
sus kampus iszkrete idant per- 
sitikrint ar kas netykoja ant 
ju pasislepes. Ateja prie vienu 
uždarytu duriu iszgirdo baisa 
besimeldžianczios ypatos. Bal
sas buvo kudikiszkas, saldus ir 
mielas, nors pilnas skausmo, 
kada isztarinejo žodžius:

— Dieve, susimilk ant to ge
ro pono ir jo prieteliaus... 
Gelbek juos nuo pikto, gelbek 
isz ranku nelabu piktadariu. 
Susimilk ir ant manes Vieszpa- 
tie ir gelbek isz urvos žmogžu
džiu ...

Majoras atidarė duris ir isz- 
vydo nusistebėjas beklupojan- 
czia Urszule su sudėtom ran
kom ir pakeltom augsztyn aki
mi o toj pozicijoj iszrode tikrai 
kaip aniuolas.

— Tai tu Urszule meldiesi? 
•— užklausė nusistebėjimo ne
galėdamas praszalint kadangi 
buvo jiems pasakyta jog mer
gaite buvo nebyle o dabar gir
di ja bekalbanezia.

— Urszule, tai tu neesi ne
byle?

— <0 ne, pone! Man tik už
drausta kalbėt ir paliepta but 
nebyle. Pikti žmones, kurie ma
ne laiko, užmusze koki tai tur
tinga žmogų ir asz maeziau 
tais baisenybes. Man prisakė 
niekad in nieką nepratart ne 
'žodžio nes ir mane tokiu budu 
kaip ana žmogų nužudintu.

— Nebijok, Urszule, — tieji 
latrai jau daugiau nepiktada- 
riaus ir ant tavęs valios nebe- 
tures nes jau jie musu galybė
je ir mes atiduosime juos su- 
dui kuris nusprens jiems už
pelnyta bausme ir jau niekad 
nepaleis.

— O Dieve! —• suszuko 
džiaugsmingai mergaite.— Bet 
jus neužmuszet.

— O ne, Urszule, — mes ne 
esame žmogžudžiais tik užda
rom juos kelnoreje o po tam 
atiduosime palicijai. Dabar 
buk rami ir eik su mumis že
myn ir apsakysi mums kaip tu, 
dora mergaite galėjai patekti 
in urvą žmogžudžiu. Juk kaip

manau, neesi anūke tos raga
nos, ne duktė to latro, nęs jie! 
tavęs negalėjo įszmokyt mels
tis prie Dievo jeigu patys ne- 
iszpažysta Jo.

—- Taip, pone, ne esmių ju ir 
bjaurinuosiu jais nes jie pavo
gė mane nub mano brangios 
motinėlės. Bet nemislyk, pone, 
jog jau esame iszgelbetais, kad 
uždarėte kelnoreje sene su jos 
sunum. Girrioje da apie ketu- 
resdeszimts razbaininku randa
si ir ateis jie in czionais. Szia- 
nakt ateis ju gal apie dvylika 
nes ant tiek gaspadine virė va
kariene. Pasirūpinkite ponai 
idant tie latrai neateitu in 
czion.

— Gerai, Urszule, buk rami 
duosime rodą ir valiosime mu
du apveikt ir anuos. Ar tik 
pro vienus vartus gali ineit in 
kiemą?

— Taip pone, tik pro vienus 
vartus, nes kitu nėra. Visi lan
gai su geležinėm grotom, nega
les ineit.. Užpakalyje, namo -.yra 
gonkeles; laukiant žmogžudžiu 
užžiebia ten žibinti idant jiems 
duot ženklą kad gal ateit. Pa
protys ežia toks kad jeigu kas 
isz czionais ateina tai tris kar
tus užgauna kumszczia in var
tus.

— Gerai, labai gerai, — kad 
suteiki mums geras informaci
jas — tarė majoras kaip pats 
in save, matomai apmislinda- 
mas jau plena, kaip reikia pa
sielgt. — Jeigu neateis visi ant 
syk galėsim juos inleist. Pa
sveikinsime labai sziltai. Da
bar tu Bartau, nueik ir pažiū
rėk ar žibintis žiba ant gonku.

Netrukus sugryžo ir besi
szypsodamas pasakė:

— Matomai sene labai paiso 
ant savo žmonių, žibinte pa
statyta ir žiba: nepamirszo in- 
statyt visos žvakes; apszvieti- 
neja prieszais aikszte taip kad 
lengvai bus matyt kiek razbai
ninku sugryžta namon.

-— Dabar, Bartau, eikime ant 
kiemo ir parengkime viską rei
kalinga. Ir beeidamas nuėmė 
nuo saves virszutine uzariszka 
jeke ir kalbėjo draugui.

■— Tik viena mandiera karei
vio pridarys piktadariams bai
mes nes palaikys jie kad ežia 
randasi visas pulkas Uza.ru ir 
laukia ju. Tu tuomi tarpu pa- 
jeszkok virvių o asz pritaisy
siu szmekla.

Netrukus viskas buvo pa
rengta ir tuojaus iszgirdo ba- 
ladojima in vartus.

Bartus nubėgo ant gonku ir 
netrukus sugryžo apreikszda- 
mas majorui jog tik du pikta
dariai sugryžo.

— Gerai, — atsake majoras. 
—- Atrakyk vartus ir pats stok 
už vartų. Pirmutini asz ištver
siu. Antra tau palieku. Žibinti 
pastatyk ant žemes.

Bartus atidaręs duris pasiel

f ’ S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

LENKTYNES MOTERIŲ IR MERGINU.
Tose lenktynėse ima dalybas kas meta, plonos, storos, gelton-plaukes ir rud-plaukes, 

mažos ir augsztos moterėles ir merginos. Szimet laimėjo tose lenktynėse poni Fanchon. 
Lenktynes yra laikomos Francijoj.

gė kaip jam majoras liepe. 
Žmogžudžiai matomai nieko 
neprijausdami inejo drąsiai in 
kiemą ir tik tada susiprato ka
da jau gulėjo ant žemes. ■

Majoras laike savo belaisvi 
prispaudęs viena ranka prie 
žemes už krutu o kita prikiszes 
prie kaktos revolveri.

— Pasiduok, — rūstingu bal
su prisakinejo piktadariui, — 
nes mažiausias pasiprieszini- 
mas isz javo puses gali in- 
smeigti tau in galva szalta kul
ka.

Bartus su savo taip pat pa
dare ir abudu piktadarius su- 
liszo ir nuvilko in paszali.

Netrukus atėjo vela du. Tie 
du nesze sunkius klumszius ant 
pecziu. Toks pat likimas buvo 
ir jiems.

Majoras su .savo draugu ne
apleido kiemo iki rytmecziui 
bet daugiau razbaininku neatė
jo.

— Nesuprantu, — tarė Bar
tus,— kodėl ju daugiau nepa
sirodo. Gal but suuodė kuomi 
sziadien kvepia ta ju urvą. Juk 
tie latrai jau neiszvengs baus
mes vistiek nes policija su žmo- 
nirnis turės padaryt ant ju me
džiokle.

VI.
Už tamsios girrios užtekėjo 

auszra o netrukus pradėjo 
brekszt diena.

— Pone, — tarė Bartus, — 
jokime, nes ten mus laukia.

— Baisus pavojus mums da 
gresia girrioje. Girdėjai kaip 
mergaite sake, kiek tu nelabu 
žmonių bastosi po girria. Kul
ka isz užkrumio lengvai gali 
mus pataikint. Toks paslapti
nis prieszais yra baisesnis ne
gu tasai kuris su ginklu stoja 
atviriai in kova. Turime ap
svarstyt ka turime veikti to- 
liaus.

— Kasžinkas joja, — tarė 
Bartus klausydamas atydžiai. 
Tikrai joja!

— Taip, ir asz girdžiu.
— Matomai visa banda pri

buvo raita, — patemijo iszgas- 
tingai.

Nu'bego ant gonku bet netru
kus džiaugsmingai suszuko.

— Musiszkiai!
— Na, aeziu Dievui, — tarė 

majoras pats in save, girdėda
mas Bariaus apreiszkima.

Bartus atbėgo ir atidarė var
tus pro kuriuos iszejo ir pats 
majoras.

Uzarai iszvydo juodu ir tuo
jaus prijojo o vachmistras svei
kindamas majora atsiliepe:

— Labai buvome neramus 
apie judu, ponas majore ir išž
iojome jeszkot. Žinodami kad 
ponas majoras visados buvo 
pavyzdingas tarnystoje ir ka
da vakar nesulaukeme, tuojaus 
mislinome kad kur girriose su- 
klydot bet aeziu Dievui randa
me po pastoge. Atvede mus in 

czion pėdsakas: tuojaus paži
nau jusu arklio kojos pėda. O 
toli reikėtų jeszkot tokio žirgo 
koki ponas majoras turite.

. — Dekavoju Dievui kad taip 
laimingai susitinkam, dekavo- 
ju ir jums, mieli draugai, kad 
pribuvote gelbet isz blogo pa
dėjimo ir isz ranku žmogžudžiu 
in kurias netikėtai inkliuvom.

— Kaip-gi? Ar ežia ne kar- 
cziama?-

— Žmogžudžiu lizdas. Sze- 
szi pauksztelius turime jau bet 
daug da ju randasi girrioje ir 
tikrai bijojome jot.

— Dabar suprantu kodėl 
daugiau tu latru neparėjo, — 
tarė Bartus. — Matomai iszvy
do jie Užarus tai ir pabijojo.

Injoja in kiemą Uzarai isz
vydo keturis piktadarius su- 
risztus.

Majoras trumpai apsakė sa
vo atsitikimus o po tam drau
ge su kitais nuėjo in kelnore 
kur buvo uždaręs ene ir jos 
sunu. Suriszo ir juodu o po tam 
iszkrete visas pakampes ir 
skrynes. Turtas buvo milžinisz- 
kas o vis matomai iszplesztas 
nuo žmonių kurie pateko in 
žmogžudžiu rankas.

Majoras dabar nuėjo pas Ur
szule o Žalnieriai ėmėsi prie 
valgymo rastu pagamintu ple- 
szikams kepsniu. Nusivedęs 
Urszule ant gonku užklausė:

— Dabar pasakyk man, Ur
szule, kaip patekai in tuos na
mus? Nes pirma neturėjau lai
ko klausinėt; dabar jau apsi- 
dirbom su razbaininkais ir jau 
niekam ju bijot daugiau nerei
kės.

— Jus ju neužmuszet, neti
kiu kad norėtumėte tu piktu 
žmonių krauju savo rankas 
terszt — kalbėjo Urszule mato
mai labai besibjaurindama ir 
bijodama žudinstos.

— Ne, Urszule, — sakiau 
kad juos atiduosime sudui o sū
dąs juos nubaus.

— Atleisite man, kad antru 
kartu klausiau; asz žinau kad 
jus, pone, ju neužmuszit bet ki
ti kareiviai...

— Ne, Urszule, niekas ju ne
lytos. Bet tu ju nesigailėk, jie 
verti bausmes.

— Asz ju nesigailiu bet bi
jau matyt užmuszta žmogų.

— Nematysi niekad, ‘jeigu 
nenori, — Urszule.

— Asz ne Urszule, — tarė 
megaite, bet Malvina. Ponas 
klausėt kaip galėjau patekt in 
czionais tai dabar apsakysiu. 
Tie piktadariai mane pavogė 
nuo mano mamos. Kaip in ežia 
jie mane atgabeno tai asz pati 
nežinau. Mano tėvelis pasimi
rė ir viena karta atėjo kokis 
tai žmogus, kuris dabar czio
nais buvo, atsinesze popiera ir 
reikalavo nuo mamos pinigu. 
Sake kad nuo jo du tukstan- 
ezius pasiskolino Grunow,skis...

— Grunowskis? — atkartojo! 
nusistebėjas majoras, — Koks 
Grunowskis?

— Mano mires tėvelis.
— Malvina! — suszuko ma-i 

joras, tai tu mano sesers duk-i 
'te, — asz tavo dede. 'Sveikinu' 
tave, brangi seserunaite, Malvi-' 
Ina! Tu buvai rankose žmogžu- 
I džiu! — szauke majoras spaus-! 
j damas prie savo sujudintos1 
krutinės jauna mergele, bu-Į 
cziuodamas jos kakta ir žiūre-' 
damas in akis kai]) kad savo' 
numylėtinei.

— Ah, kaip laikas viską mai
no! — Iszjodamas in kare, pa
likau tave da kūdikiu esant. 
Atsimenu, kaip paėmiau tave 
ant ranku ir tu laiminai mane 
savo maža rankele o dabar tu 
pasilikai man aniuolu sargu 
kuri man Dievas nusiuntė del 
iszgelbejimo manes nuo mir
ties kuri bė abejo ežia manės 
lauke.

Malvina neabejojo apreiszki- 
mui majoro kuris susigraudi
nęs glaudė ja prie saves o jo 
stambios aszaros krito' isz jo 
akiu ant jos galvos. Malvina 
nemažiau buvo susijudinus o 
majoras tuo tarpu kalbėjo:

— O, nelaiminga mano se
suo! Kiek ji turėjo nukenst, 
kiek skausmu datirt bet kaip 
nusidžiaugs kada iszvys mane 
su jos dukrele.

— Pasakyk, Malvina, — kal
bėjo jis vela, — kaip tave pa
vogė nuo motinos?

(TOLIAUS BUS)

Kokia tai moterele Baltimore- 
je apie vaikina bėginėjo, 

Insipuszinus su 'bambilium vi
sur važinėjo,

Vaikai pasilikdavo namie 
alkani,

Nuskuria, nuvargia ir basi.
Toji moterele turi jau 30 

metu,
Su geltonoms blekems ant 

dantų,
Czeverykai nebile kokį, 

Ba visi balti.
Apie puse tuzino vaiku turi, 

Ant kuriu visai nežiūri,
Ba tėvelio neturi, 
Nes nesenei mirė.

Vai tu motina kad tu pra
smegtum,

Kur bambiliuje sprandą nu
sisuktum,

Metai pinigus nebaszninko, 
O jau jeszkai .sau vyro kito.

Bujok, bujok, bobele, 
Vai tu kvaila avies galvele, 
Netrukus visus pinigus 

praleisi, 
Didelio vargo greit sulauksi.
Pataisyki© savo gyvenimą, 

Tegul buna valkiojimui gana,
Nedarykie sarmatos del savo 

vaiku,
Ir del savo tautiecziu.

Manai, kaip vyra palaidojai, 
Su sporteliu susidėjai,

Jau ženklai senatvės ant veido 
yra,

Kaip tai žmones sako: ‘Gran
dai byra,”

Ar ilgai tokia neiszmanele 
busi,

Ir juokus daryti nenustosi?
Tikybeje ir malszume sėdėk, 
Geriau vaikelius prižiūrėk, 
Dievuleli isz visos szirdies

PREZIDENTAS FRANKLIN DELANO ROOSEVELTAS
0

PREZIDENTAS
ROOSEVELTAS

PRIIMS PRISE
GA JiEREDOJE 

TUKSTANCZIAI ŽMONIŲ 
VAŽIUOS ANT INAU

GURACIJOS.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas gal bus 
pirmutinis prezidentas kuris 
apims dinsta Seredoje priesz 
Kovo menesi ir bus tai pirmas 
kartas kad prezidentas ir vice
prezidentas priims| prisiega 
tuom paežiu ' laiku. | Tukstan- 
cziai žmonių rengėsi važiuoti 
specialiszkais trukiais in 
Washingtona. Paroda bus vie-
na isz didžiausiu kuri tesis per 
dvi valandas. Valdžia paauka
vo net szimja tukstaneziu dole
riu ant tosios dienos uždengti 
kasztus inauguracijos.

Manoma kad taja diena su
važiuos arti puse milijono žmo-

mylek, 
Žmones tave mylės, 

Nieko blogo nekalbės.
* * *

Jau tik sakalėliai gana, 
Viena nusiminus mergina,

Dovanele gyva gavo, 
Taip kaip savo.

Bet labai jos nenorėjo, 
Todėl in kėlės dienas pa

skandino,
Vai tas Najorkas, 

Tai ne kas:
Pasigeria moterėles guli, 
Stubos visai neprižiūri,
Ba ant to laiko neturi, 

Kad vyrai gerai kaili 
pliektu,

Tai pasiutimo nebutu, 
Ba kaip motere pripranta prie 

gerymo,
Tai jau gydupliu ant to nėra.

* * *
Szenandoryje yra moterele 

pasmelus,
Visai motere netikus, 

Jeigu vyras in katra stuba 
ineina, 

Žinoma, su reikalu eina, 
Visaip ant jo iszmislija, 
Nebuvusius daigtus loja, 
Priek tam girtis mėgsta, 

Kad jai pinigu niekad ne
trūksta, 

Kur tik nueina, juoku padaro, 
Ba visus kvailybių daro, 

O gal kad nebutu iszdžiuvus,
Tai negeltu josios liežuvi,

Gal ant senatvės susivaldys, 
Norints priesz smerti apsi- 

malszys. 

matyt kaip prezidentas priims 
prisiega antru kartu valdyti 
Suvienytas Valstijas.
niu dalyvauti parodoje ir pa-

Teisejas Charles E. Hughes 
aukszcziausio Amerikos Korto 
kuris prisiegdins Prezidentą 
Roosevelta ir Vice-Prezidenta 
Garneri.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

—• Stanislovas Ma'lec, 38 
metu, isz Larksvilles, kuris ate- 
jas pas paezia tikslu, kad su 
juom susitaikytu ir su juom 
gyventu, szove ir subadė jia 
su peiliu, per Naujus Metus, 
kad motere mirė czionaitineje 
ligonbuteje. Velione turėjo 
apie 32 metu amžiaus. Vyras 
likos uždarytas kalėjimą.

Kingston, Pa., f Juozas Ja- 
nuszonis, 48 metu amžiaus, 
Payne St., mire. Sirgo til< dvi 
dienas plaucziu uždegimu. Pa
liko dvi dukteris, M. Simana- 
vieziene, Ona Zaikauskiene; 
sunu Juozą, Jr., ir keturis anū
kus. Velionis atvyko isz Lie
tuvos 40 metu atgal ir dirbo 
anglies kasyklose.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

Gabiausia* Bahamuotoja* :: 
I Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- CU 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
mitelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jj 

__ prekes.
DU OFISAI: 

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-į ,

Uza.ru


Žinios Vietines SHENANDOAH, PA.
— Kada Bella Markoniene 

sugryžo isz New Yorko ant bo
so ir sustojo prie Fergusono 
kotelio, apsižiūrėjo kad isz 
masznos dingo jai 280 doleriu. 
Palicija tuojaus susinesze su 
Shamoku palicija kuri sulaikė 
bosą ir perkratė pasažierius ir 
ant galo rado pinigus paslėp
tus po sėdynė. Palicija nužiūrė
jo du vyrus bet vėliaus juos pa
leido.

— Harry Pangonis mirė 
vietinėje ligonbuteje sirgda
mas nuo 26-tos d. Gruodžio.

St. Clair, Pa. — Panedelio 
lyta, bažnyczioje Szv. Kazi
miero, kunigas Matulaitis suri- 
szo mazgu moterystes pana Ma
re Penkuniute, isz miesto, su 
daktaru Zigmuntu Jaczak, isz 
Filadelfijos. Kunigui Mątulai- 
cziui asistavo kunigai Ravni- 
kar, isz miesto ir Martin, isz 
Hamburgo. Jaunavedžiams pa
tarnavo nuotakos sesuo ir bro
lis jaunavedžio. Ponas Penku- 
nas, jaunavedės tėvas, atidavė 
savo dukrele del jaunavedžio. 
Bažnytinis choras sugiedojo 
kėlės puikias giesmes prie 
akomponijavimo vargoninin
kes panos Elzbietos Kliziutes. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos tėvus, Juozus Penkunus. 
Jo sugryžimui nuo svodbines 
keliones jaunavedžiai apsigy
vens ant 23 Mauch Chunk uly., 
Tamaqua, Pa. Nuotaka yra pa
baigus norsiu mokslą, Pottsvil
les ligonbuteje ir dažiurejo pri- 
vatiszkus ligonius per kelis me
tus, vėliaus turėjo užsiėmimą 
moterių ligpnbuteje, Philadel- 
phijoj. Dau$ sveteliu dalyvavo 
toje svodboje kurie padovano
jo brangias ir naudingas dova
nas del jaunavedžiu. Vėliname 
abiem jaunavedžiams laimingo 
ir giliukningo gyvenimo.

Mount Carmel, Pa. — Ag
nieszka Lapinskiene likos 
skaudžiai sužeista per automo
biliu kuris ja partrenk© ant 
ulyczios. Sužeista motere likos 
nuvežta ip Ashlando ligonbute.

— Kunigas Czesna, Subatos 
ryta suriszo mazgai moterystes 
pana Aldona Jakuboniute su 
ponu Juozu Marcziulioniu. Ves
tuves atsibuvo pas tėvus nuo
takos, ponstva Juozus Jakubo- 
nius ant 526 W. South uly., ku
riose dalyvavo daugelis pažys
tamu jaunavedžiu. Kunigas 
Czesna pradėjo pietus su pui
kia prakalbele ir palaiminimu 
jaunavedžiu. Jaunavede prigu
lėjo prie Sodaliecziu Draugys
tes ir prie choro kuris gražiai 
pagiedojo laike Misziu.

—• Palicija paleido Joną 
Radzvika, 22 metu, kuri aresz- 
tavojo už apipleszima Elks 
kliubo nes neturėjo užtektinai 
davadu kad jis dalyvavo tame 
apipleszime.

— Nedėlios vakara, 7:30 
vai. vakare, Szv. Vardo Drau
gystes klubruimyje prasidėjo 
bankietas iszkeltas per poną 
Marcelin Lapinską, ant atmin
ties savo varduvių. Prie stalo 
sėdėjo apie 56 sveteliai o pra- 
baszczius Czesna buvo tost- 
meisteriu, kuris pasakė puikia 
prakalbele apie pono Lapinsko 
pasidarbavima parapijoje ir jo 
gyvenimą po tam kalbėjo J. 
Ancereviczius ISr., kuris kalbė
jo apie “Drhugiszkuma” o 
daktaras Tacelauskas kalbėjo 
apie “Prietelysta” ir kiti seke 
paskui su prakalbelems. Ponas 
Lapinskas buvo tuomi labai 
susigraudinęs ir padekavojo 
szirdingai už atminti ir dauge
li dovaneliu ir ne greitai už- 
mirsz tojo vakarėlio. Pasibai
giant vakarėliui ponas Lapins
kas aplaike telegrama ant ku
rio pasirasze visi draugai. Bu
vo tai vienas isz didžiausiu te
legramų koki kas kada aplaike 
musu paviete, didumo buvo 
17x22 coliu. Vakariene susidė
jo isz kalakutu ir kitu gardu
mynu. Sveteliai linkėjo ponui 
Lapinskui sveikatos ir gero pa
sivedimo po tam iszsiskirste 
namo. Orkestrą po vadovysta 
Juozo Ancerevicziaus (jaunes
nio) grajino puikius szmote- 
lius.

—- Motiejus Auksztakalnis 
ana diena sugryžo isz Detroit, 
Mich., kur lankėsi per paskuti
nius keturis menesius pas gi
mines ir pažinstamus.

— Draugišzkas vakarėlis 
bus laikomas per Szv. Vardo 
Draugyste- 7-ta d. Februariaus 
kliub-ruimiuose tosios draugy
stes. Bus loszimas kazyriu ir 
kitokį pasilinksminimai ir isz- 
dalinimas dovanu del tuju ku
rie laimes daugiausia. Jeigu 
esate nariais tos draugystes tai 
isz laiko nusipirkite tikietus 
pas Juozą Ancerevicziu Jr., 409 
W. Centre ulyczios kad žinoti 
kiek žmonių galima tikėtis.

— Poni Katre Janavicziene 
pirko narna ant 501 W. Maha
noy Avė., kuri perdirba ant 
naujos mados kontraktorius isz 
Pottsvilles. Poni Janavicziene 
užsidės sztora ant virszaus o 
jos sūnūs Albinas laikys pul- 
įuimi skiepe.

— Poni C. Morkevicziene ir 
sūnūs Jonas, isz Gilbertono, 
motoravo ana diena in Maha- 
noju su reikalais ir atsilankyti 
pas savo senus pažinstamus ir 
prie tos progos atsilankė in 
“Saules” redakcija nes ponst
va Morkevicziai yra seni skai
tytojai “Saules” kuria skaito 
per daugeli metu. Acziu už at- 
silankyma ir praszome vela at
silankyt. . t

Geras Sūnūs
Neužmirszta Užraszyt

Motinėlei “Saule!”
Guodotina iszdavyste “Sau

les”: —- Prisiuncziu tamistomsl 
tris dolerius už prenumerata 
del mano mylimos motinėlės 
ant viso meto. Acziu jums tuk
sianti kartu kad nesulaikote, 
siuntinėti laikraszti norints lai-' 
kas jau seniai pasibaigė. Es
mių dėkingas už jusu gera szir- 
di o mano motinėlė negali jums 
atidekavoti ir pradėjo rūpintis 
kad jau nesiunsite “Saule”. 
Labai ji liūdėjo priesz Kalėdas 
ir rūpinosi ar jai kas vela už- 
raszys “Saule.” Asz padariau 
sau prižadejima kad užraszyti 
savo mylimai motinėlei “Sau
le” kas meta kaipo gimimo su- 
kaktuviu dovana del jos. Moti
nėlė mano sako kad tai jai ge
riausia dovana ir stengsiuosiu 
užmokėti už laikraszti kol asz 
busiu gyvas. Mano motinėlė tu
ri dideli džiaugsma skaityda
ma “Saule” o tas man padaro 
dideli džiaugsma ir linksmumą 
nes mano motinėlė yra man vi
su svietu ir mano gyvastis. Ji 
skaito naujienas ir žino jas 
pirm negu mes dažinome jas 
kempėje. Myli ji labai visokias 
pasakas skaityt ir mums jas 
papasakoja kada parvažiuoja
me namo. Acziu da karta jums 
již siuntimą “Saules”. Mes su 
motinėlė esame jums, už tai la
bai dėkingi ir meldžiu niekad 
nesulaikyti “Saule” kad ir isz- 
sibaigia laikas nes asz su mielu 
noru už ja užmokėsiu kol bu
siu gyvas. — Gero jums veli
jantis, pasilieku su didžia pa
garba, B. Krikszcziun,

Washington Depot, Conn.
Nuo Redaktoriaus: — Toli 

reikia jeszkoti tokio sunaus ko
kiu yra B., kuris myli savo mo
tinėlė, užraszydamas “Saule” 
kad jai butu linksmesnes die- 
nels. Acziu tau, geras sunau, ir 
Jai tau Dievas už tai visame lai
mina.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, 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- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

I L. TRASKAUSKAS I
» LIETUVISZKAS GRABORIUS 
!

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

PERŽIŪRINĖJA NAUJA ORINI MILŽINĄ.
W. A. Patterson, ant deszines puses, kuris yra pirminin

ku United Air Lines ir D. R. Coyler, vice-prezidentas tosios 
kompanijos, peržiūrinėja viena isz naujausiu eroplanu Doug
las sztamo, kokius toji kompanija padirbo 28, kurie gabens 
net po 21 pasažierius isz New York—Chicago—Kalifornijos 
kelione. Tieji nauji eroplanai yra vieni isz greieziausiu ir ga
li lėkti 1,500 myliu be pripylimo gazolino.

ISZTREMTA KARALISZKA SZEIMYNA PALAIDOTA TĖVYNĖJE.
Gailės procesija Atėnuose, Graikijoj, laike laidotuvių karaliaus Konstantino, kara

lienes Zofijos ir karalienes Olgos, kurie buvo iszguiti isz Graikijos ir mirė svetimoje žemeje. 
Valdžia susimylėjo ant ju ir adgabeno ju lavonus in tėvynė ant palaidojimo naujam mauze- 
liume, artimoje Tatoi. Dvideszimts kunigaikszcziu ir kunigaiksztieniu dalyvavo toje proce
sijoje kaipo ir daugelis žymiu ypatų. z '■

“SAULE” Mahanoy City, Pa.'

Szitie studentai linki vienas kitam giliukninga laimėji- 
ma dykai mokslo, augsztesnese mokslai’nese, kaipo geriausi 
studentai isz kitu mokslainiu. Tieji yra, stovinti: Harvey 
Wellman, isz Perry, N. Y., studentas isz Cornell universiteto, 
Nelson Leonard isz Mt. Vernon, N. Y., studentas isz Lehigh 
universiteto; sėdinti: Robertas Hartman, isz Plainfield, N. J., 
studentas isz Yale universiteto ir James R. Gardner, iszBalti- 
mores, isz Swarthmore universiteto. Milijonierius Rhodes mir
damas paliko užtektinai pinigu del tuju studentu kurie už
baigtu pasekmingiausia mokslus ir vėliaus galėtu lankytis to- 
liaus ant mokslo.

GERIAUSI STUDENTAI LAIMĖJO MOKSLĄ DYKAI.

Pavincziavon e 
Tikras atsitikimas.

Tas buvo seniai, labai seniai, 
laike baudžiavos. Buvau asz 
tada jaunas vaikas, taip gerai 
atmenu kad rodosi tas viskas 
butu atsitikęs tiktai vakar.

Prisiartino —- neduok Dieve, 
— koki tai szajti ir bado me
tai. Duonos pirkiose mažai o 
czia kaip ant didesnes dar ne
laimes pradėjo musu kaime 
žmones sirgti ir paskui taip 
mirti kad arszesniu laiku — 
kaip sake senesni žmones — ir 
neatmena. Ir taip visi visko 
laukėme nekantriai. Labiausia 
laukėme Nauju Metu nes misli- 
iiom sau: eisimo pas poną dva
ran su pavineziavone ir tenai 
pa ji berif'ko nors papraszysi- 
me. Gal ir susimylės, gal ir pa
gelbės bėdojo! O reikia žinoti 
kad musu ponas buvo labai 
piktas, taigi kiekvienas ir bijo
jo pas ji užeiti su kokiu bent 
praszymu. Lankome—sakau— 
szveneziu kaip kokio iszgany- 
mo.
Atėjo Naujieji Metai. Suszne- 

kejome visi kad vyriausias isz 
tarpo musu, Mikola, vineziavos 
ponui o po tam mes visi buriu 
suszuksime už pono sveikata. 
Anksti susirinkome in vieno 
darbininko namus prie paties 
dvaro ir tenai laukėme leka- 
jaus praneszimo kada 'bus gali
ma pas poną in pakajus ineiti.

Gavome žinia ir tuojaus visi 
per kiemą leidomės. Lekajus 
atidarė duris mums in viena

pono kambarį kuriame visada 
priimdavo savo bernus ir tar
nus ant pasikalbėjimo ir tenai 
pamatome laukianti savo poną. 
Ponas minksztoj kresej sėdėjo. 
Per duris visi urmu puolėmės, 
pasikloniojpme ponui iki pat 
kojų o musu Mikolas, nieko ne
laukdamas nusiszluoste uosi ir 
pradėjo savo prakalba.

Bet tuo paežiu laiku atsitiko 
toks daigias kad gal jo iki par 
smereziai jau neužmirsziu!

Mano kaimynas Jonas, ku
ris ėjo per duris in kambarį 
paskutinis, tarp duriu ilgiau 
užtruko, kad tuo tarpu lekajus 
uždarydamas duris jam vyžo 
raikszti durimis privėrė. Kaip 
tik Mikolas atidarė burna del 
prakalbos, Jonas, norėdamas 
žengti pirmyn, ant pilvo par
puolė ir kaip nesuriks: “O kad 
tu iszgaisztum, gyvate! O, kad 
balto svieto nematytum! O 
kad tave nežinau nei kas!. .

Mes ko neąpalpom isz bai
mes. Kas 'bus, jeigu pamislys 
kad mes pati poną burnojam ir 
lojam? Ir jas viskas ne kitaip 
iszejo. Ponas su piktumu ant 
mus pasižiurėjo tarytum jesz- 
kodamas prasikaltusio paties 
bet kaip niekados ramiai pasa
kė:

—r Dekavoju, dekavoju! O 
ko norite?

Dabar visi vienbalsiai atsi- 
liepem:

— Ponyteli, aukseli, susi
milk ant musu! Blogi metai. 
Matyt jog badu reikes mirti! 
Dovanokite ka nors; žirniu ar

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy Cst?

ba miežiu!
— Gerai! gerai! — atsake po

nas ir ka tokio, nugrazmolijo 
tnt koreziukes.

— Imkite tai ir eikite pas 
akamona o jis jums duos tai ir 
iszejome gana linksmi ir užga- 
nadinti kad viskas pas poną 
gerai nusisekė ir kiekvienas 
isz mus gaus žirniu arba mie
žiu nors po pusgorte o gal dar 
ir kito ko -— ant kiemo gardžiai 
pasijuokėm isz Jono kad jis 
taip dailiai poną vineziavojo ir 
po tam pradėjome visomis pu
sėmis vartyti koreziuke ir žiū
rėti kas tenai paraszyta.

Ant nelaimes, isz mus niekas 
skaityt nemokėjo. Kur buvęs 
kur nebuvęs, atsiliepe Andrius 
ir rodydamas in litara sako:

— Tasai ženklas visai ap
skritus, tai turbut žirniai.

Visiems patiko, toksai An
driaus aiszkinimas. Apskritus 
ženklas tai delko negali ženk
linti žirnius? Žirniai taigi, ap
skritus. O Andrius ingavus 
daugiau drąsos vela toliau aisz- 
kina:

— O tasai antras ženklas tai 
turbut miežius reiszkia! — 
Mums dar labiau jo žodžiai pa
tiko. — Teisybe, miežiai taipgi 
laibi, kaip ir tasai ženklas. Tai
gi, ir turi but miežiai! Žiūrėki
te, koksai jis mandruolis; nors 
ir nemokytas bet skaityt moka.

— O czia koksai tai labai su
suktas ženklas, — ar laikais 
nebus tik botagas?

Persigandome: o gal ir bota
gas? Ir nežinome dabar, ar ei
ti pas akamona ar ne, nes bo
tago niekas nenorėjo ragauti.

Bet tuo tarpu nežinia kas su
sigriebė kad Motiejus turi vai
ką Mikoliuka kuris viena žie
ma mokinosi skaityt ant 
“Aukso Altoriaus.”

LAIMĖJO PIRMA DOVANA VALGYME VISZTU.
Mrs. Edna Mae Potter gali greieziau valgyti visztiena ne 

kaip kita motere ar vyras. Ant laikyto kontesto Los Angeles, 
■toji moterėle suvalgė 45 svarus visztienos in laika 45 minutu. 
Ji pralenkė valgyme keturis vyrus, kurie buvo pagarsėja kai
po geri ėdikai.

Pasiszauke vaika.
Atėjo Mikoliukas, žiuri ant' 

koreziukes kaip ant kokios sie
nos. Aliksejo, slebizavojo ir 
ant galo sako kad raszymo ne
gali perskaityt.

Gal tai bus ir botagas bet 
kad tai vis ponu papratimas 
taip raszyti. Ponai visados taip 
grizmolina. Žinoma, vis tai del 
fanaberijos!

— K a, kad/ jau ne botagas 
tai einame pas akamona, —st- 

'szuko visi.
Ir nuėjo. Padavė jam poro 

koreziuke.
Akamonas perskaitė, pasi- 

kinejo galva, pasižiurėjo n 
mus isz paniūru.

— Palaukite, —sako ir pas 
tuojaus nuėjo in dvaro kaszt- 
uis.

— Na, mislijame, turbut pe
nas mus labai gausiai apdova 
nojo kad net bernus reiki; 
szaukti pagel'bon. Klausom- 
kad tuo tarpu akamonas szau 
Ida:

— Ei, vaikinai, atneszkite 
i yksztes!..

* * *
Kas buvo toliau nesakysiu. 

Iszejo taip kaip koreziuke An
drius skaitė: tenai buvo ir žir
niai ir miežiai bet buvo ir bo
tagai. . .

Tokia tai buvo baudžiava.
Taip tai žmones mužikus 

smaugė!

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiko 

miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.
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