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13 UŽMUSZTI
EROPLANE

Mylima Jam Padovanojo Mė
lynas Akis, Kad Nesutiko 
Ant Vincziavones Apeigų.

Europlanas Staigai Nukrito.

10 PASAŽIERIU IR 3 DAR
BININKAI UŽMUSZTI.

DŽIAUGĖSI KAD SU JA 
NEAPSIVEDE.

Buffalo, N. Y. — Maiszytas 
tikėjimas buvo priežastim ne
supratimo klebonijoj tarp pa
nos Mortos Szyperskiutes ir jos 
sužiedotinio, Alfonso Tatnall, 
Protestono. Kada kunigas ke
tino suriszti juos mazgu mote
rystes, Alfonsas nesutiko ant 
Katalikiszku apeigų ir ketino 
iszeiti isz klebonijos. Morta 
stengėsi taji dalyka užbaigti 
užganadinaneziai bet jaunikis 
nenorėjo jos klausyti ir nuva- 

■; žiavo in suda sulaikyti ženybu

Pittsburgh, Pa. — Didelis 
Transcontinental Airways 
kompanijos pasažierinis ero- 
pianas, kuris stengėsi slistoti 
czionais, staigai sukrito apie 
deszimts myliu nuo czionais 
apie 7-ta valanda praeita Ket
verge vakara.

Deszimts pasažieriu, du va
rytojai ir tarnaite likos užmusz
ti ant vietos. Eroplanas loke isz 
Kansas City in New Yorka.
Eroplanas. neužsidege bet visi ,]aisnus. yInrta taipgi nuplesz-
pasažieriai radosi pryszakyje 
eroplano nuo smarkaus nukri
timo.

Praeita meta, szioje pat ap
linkinėje, penkiolika žmonių li
kos užmuszti panaszioj nelai
mėje. Priežastis tosios nelaimes 
da neisztyrineta.

NETIKETAS TURTAS PRI- 
SIDAVE IN LAIKA.

Paris, Tex. — Po mireziai sa
vo bobutes, Mrs. Edna Dorland 
apėmė jos grinezele kuria szeri- 
ias- ketino parduoti tuojaus po 
laidotuvių. Norėdama surasti 
kokias senas atminezias po sa
vo bobutei, pradėjo perkratinėt 
jos drapanas ir sena kupara 
kuris radosi ant pastoges dau
geli metu. Kada iszeme senas 
drapanas ir kitas užliekas, rado 
sena masznele kuria atidarė su 
dideliu akyvumu. Motere vos 
neapalpo kada iszeme isz jos 
deimantinius auskarus, kelioli
ka deimantiniu žiedu ir kitokiu 
brangenybių vertes apie penkis 

' tukstanezius doleriu. Neku
rtuos dalykus pardavė ir užmo
kėjo skola ant grinczeles ir szia-

SMARKIOS
SNIEGINES

DAUG SUŽEISTA IR UŽ- 
MUSZTA.

kejo in suda ir ten abudu susi
tiko pas rasztininka ir vela no
rėjo padaryti taika su savo my
limu bet tasai atsisakė ja vesti.

Mortelei užvirė kraujas ir ji 
reže savo mylimui per žanda 
kad tasai net sukrito ant grin
dų kaip jautis. Norėjo atsikeli 
bet Morta jam uždavė antra 
ypa in veidą vela ji paguldy- 
dama kaip negyva o kada subė
go žmones ir ji prikėlė, persi
tikrino kad jis turėjo dvi pui
kias mėlynas akis aut atmin
ties taip svarbios dienos.

Svodba pairo ir sziadien Al
fonsas džiaugėsi kad neapsipa- 
cziavo su Morta kuri gal butu 
jam pyszkinus žandus per visa 
jo gyvasti. — Gerai padare nes 
tokiu nesupratimu tarp mai- 
szytu porelių sziadien atsitinka 
daug.

MARINO PACZIA MERGAITES, NEVA- ĮC71 WTIIVAQ
BADU ŽIUOKITE IN SVE- 1J£| L1,J 1U ’ W

LIKOS PERSZAUTAS.

Allentown, Pa. — Charles 
Dreher sziadien randasi ligon
buteje su perszautom kojom 
per savo’paczia su kuria pasi-(Washington, D. C. — Smar-

Idos sniegines viešnios JįkVŠlrtJo1
piet-vakarinėse dalyse Suv. i 1
Valst., raeita sanvaite o peri, ■ ’ 1 teismui.
Kentucky valstija perpūto 
smarki pieskine viesulą kuri' 
padare dideles bledes del ūki-! 
ninku. Sniegine viesulą prapu- 
te per Dakotas, Texas, Oklaho
ma, Kansas ir Colorado, pada
rydama bledes ant arti milijo
no doleriu. Viesulą sunaikino; 
18 namu Kentuckijoj ir sužei
dė 39 žmonis.

Viso žuvo 14 žmonių, 36 su
žeista ir keli žmones nesuran
dami.

7 ŽMONES SUDEGE DE- 
GANCZIAM NAME.

Jersey City, N. J. — Rože 
Burkhardt, 54 metu ir jos pen
ki vaikai, kaipo ir Jonas Gor
man, 69 metu, sudege degan- 
eziam name, kuriame kilo liep-

dien gyvena malsziai tankiai! 
atsimindama apie savo gerąją 
bobute.

MIRUSIS VYRAS PRASER- 
GEJO PACZIA KAD NETE

KĖTU ANTRU SYKIU.
Rochester, N. Y. — Mare 

Gwinn Vaux, 68 metu turtinga 
moterėlė, buvo pasirengus ant 
apsivedimo su Howard Bren- 
gle, 60 metu. Valanda laiko 
priesz nuvažiavimą in bažny- 
czia, paskutini syki nuėjo in 
kambari kuriame kabojo pa
veikslas jos mirusio vyro. Atsi
klaupus priesz paveiksią verk
dama užklausė jo: “Mano mie
las Gwinn, ar asz gerai darau 
ar ne?” Po tuju žodžiu apėmė 
ja kokis tai nerimastis ir baime 
žiūrėdama in paveiksią savo 
mirusio vyro ir rodos girdėjo 
ir jaute kad nebaszninkas ja 
draudžia kad antru kartu nesi- 
vyruotu. Ant galo sumanė kad 
antru kartu netekes ir apie tai 
pareišzke savo “jaunikiui” ir 
svodbele pairo.

Jaunikis isz piktumo iszplau- 
ke in Vokietija nes tikėjosi kad 
ant tikrųjų gaus sena bobele ir 
jos turtą. __

sna apie ketvirta valanda nak
ties laike. Visi likos apimti du
rnais ir negalėjo iszsigialbet isz 
deganezio namo. Gormanas lai
ke žemai senu daigtu sztora ku
riame kilo liepsna.

TIMUS MIESTUS

GAUSINGIAUSIA 
SZEIMYNA LIETUVOJE.
Neseniai Lietuvos spaudoje 

buvo pažymėta, kad gausiausia 
szeimyna Lietuvoje turi vienas 
laiszkininkas Klaipėdos krasz- 
te, nes jis susilaukė 13 vaiku, 
kurie visi gyvi ir sveiki. Bet 
gausiu szeimynu Lietuvoje yra 
ir daugiau'. Sztai, viena Kau
no apskrities, Jonavos valscz., 
Uknoniu kaime gyvenanti 80 
metu moteris, Ona Zaehare- 
vieziene, yra turėjusi 12 sunu 
ir 3 dukteris, ir visi jos vaikai 
kol užaugo buvo sveiki ir gyvi. 
Už pagimdymu 12 sunu dar 
priesz kara, O. Zachareviczie- 
ne buvo apdovanota medaliu. 
Dabar prie senutes gyvena tik 
4 vaikai: du sūnūs ir dvi duk
terys. Trejetas sunu ir viena 
duktė užaugę mirė, o visi kiti 
vaikai iszsisklaide po platųjį 
pasauli.

SULAIKĖ DIDELE 
KONTRABANDA.

Vilkaviszkis.,— Vilka viszkio 
> nuovados palicija, pade/dant 
j pas. palicijos mokomajam bu- 
■ riui, Vilkaviszkio geležinkelio 
stoties, Simaneliszkiu dvaro 

i rajono pageležinkele, viena 
nakti buvo užtaisiusi “kilpas” 
isz vakaru in rytus bevykstan- 
tiems kontrabandistams. Szis 
jos žygis buvo labai sėkmingas 

(nes in tas “k' yas” pakliuvo 
... . . . .(stambus ir bir.rasze pas įas laiszkus tai visi- . . T - Tv , . vienoi Juozas J;sugryzo nes pacztas iu nesuran- \ x , ūk lurlH^Irno \miw>

da. Kur tosios merginos dingo;
lai dabar valdžia tyrinėja o gal 
priverstinai gyvena paleistuviu 
urvose.

JESZKOTI DARBU.

Detroit, Mich. — Ne tik czio- 
inais bet ir po kitus didesnius 
i miestus likos iszsiunsti laiszkaii 

likos Uždaryta kalėjime ^urie pajeszko merginu prie;
i visokiu darbu Kanadoje, pasiu- 
llinanczios gera užmokesti.
i Daugelis merginu buvo ant tiek 
’ neiszmaneles kad in paženklin
ta vieta nukeliavo ir visa žinia 

Į apie jas dingo o kada gimines

Ant palicijos motere aiszkino 
buk jos vyras laike ja uždaryta 

| ant pastoges per ketures dienas 
neduodamas jai valgyt nei ger
ti. Motere užtiko kampe karabi- 

|iia ir kada vyras atėjo ja tolinus 
| kankyt, paleido in ji szuvi pa- 
I taikindama jam in kojas.

GIMĖ PUSES SVARO SUN
KUMO KŪDIKIS, 12 CO

LIU ILGIO.
New York. — Mrs. Louise

NEUŽILGIO EROPLANAI 
LEKS IN EUROPA SU 

PACZTU.
Arabi, La. — Gencraliszkas 

pacztorius Farley apreiszke 
kad už keliu menesiu isz rzio- 
nais lėks pacztinei eroplanai in 
Europa ir adgal. Praeita meta 

‘valdžia insteige eroplanini
> mares bet 

i dabar insteigs per Atlantiko 
mares. Valdžia dirba tam tin
kamus.pacztinius eroplanus del 
paezto.

,r. . -oi, , | valdžia insteigevisa, isz Brooidyno, 24 metu , _ ..... • j -r* j • pacztci per 1 aciiiKomoterele, praeita Petnyczia pa- , , : , .
gimdė Israel ligonbuteje nepa- j 
prastai maža kūdikėli kuris 
sveria tik puse svaro ir turi j 
apie 12 coliu ilgio. Jo galvute 
yra didumo mažo obuolelio. Gi
mė jis -penkis menesius priesz NORINTS TURI $6-,519 
laik. Ligonlbutes dažiurętojos 
ir daktarai stengėsi visokiais 
budais užlaikyti gyvasti tam ma Whiteshell, 90 metu am

žiaus, kuri turi farma suside- 
dant isz 1041 akeriu žemes, 
taip nusilpnėjo kad paszauktas 
daktaras apreiszke jog senuke 

Į yra labai iszbadejus nes kas 
diena valgo tik obuolius ,su duo
na o kada jai reikėjo nusipirkt 
duonos tai ėjo peksti ketures 
mylės kas diena kad nusipirkt 
sau banduke. Paszaukta palici
ja padare krata jos name su- 

i rasdami 6,520 doleriu paslėpta 
goributeje randasi nepaprastas p0 visus kampus. Sudas pa- 
ligonis, Nelson Logdon, apie ženklino globėja ant jos turto. 
45 metu amžiaus, kurio kūnas I 
szeszi menesei adgal pradėjo 
persimainyt ant mėlyno. Apsa
kė jis daktarams kad jis dirbo 
ilga laika fabrike szvino ir per 
nuolatini kvepavima tosios tru-.
ciznos, kūnas pradėjo persimai- 
nyt ant mėlyno. Toji liga taipgi 
atome jam valdžia visam kūne. 
Daktarai sako kad tai labai re
ta liga isz kurios retai kuris 
žmogus pasveiksta. Badai il
giau jis nepagyvens kaip tris 
menesius.

mažiuleliui ir stebėtina kad 
lyg sziai dienai tasai mažiule- 
11 s yra da gyvas.

Subatos vakara kūdikėlis 
mirė. Daktarai darys tyrinėji- Į 
mus kokiu budu užsilaikė taip 
mažam kūnelyje gyvastis.

ŽMOGUS KŪNAS
PERSIMAINO

ANT MEYLNO
Salina, Kaus. — Pavieto Ii-

BET BADAUJA.
Burwell, Nebr. — Mrs. Em-

/:’.S
.n; us laimikis: 
anusmiti; isz 

( Kudirkos Naumiesczio su ark- 
• liu ir rogėmis, kuriose buvo 6 
i centneriai kontrabandiniu ry
žiu, o kitose vietose: Stasys Ju- 
reviezius isz Vilkaviszkio, Pe
tras Žemaitaitis isz Giedriu 
kaimo, Vilkaviszkio valscz., 
Jonas Kleinauskas isz Kybei- 
kiu kaimo, Kybartu valscz., ir 
Antanas Gataveckas isz Alek- 

1 soto, Hariso ulyczios 13 Nr. Jie I *
visi -nesze brangiu medžiagų, 
kaip tai: sziikiniu ir pusszilki- 
niu staltiesių, lovatiesių, lan
gams, durims užlaidu, mote- 
riszku skarų, keliniu, kojiniu ir 

l kitokiu daiktu didele kontra
banda. Palicija visus pristatė 
Vilkaviszkio muitinei.
- - < .----- -----------■ v
SURENGĖ VESTUVES, PUT 
JAUNIKIO NESULAUKE.
Garliavos valscziaus gyven

tojas Jurgis Dagilis sutarė su 
1 ipasiturinczia kauniete p-le D-

:a- 
lams Dagilis isz nuotakos vis 
prasze pinigu drabužiams ir

DVI EKSPLOZIJOS KASYK
LOSE UŽMUSZE DEVYNIS

ANGLEKASIUS.
DuBois, Pa. — Kilo dvi bai

sios eksplozijos didelese anglių 
kasyklose miestelyje Kramer,' 
10 myliu nuo czionais, pirmuti
nėje užmuszta du anglekasiai o 
antroje, septyni. Gazas ir lieps
na, kuri kilo po nelaimei nepri
leidžia gelbėtojų in kasyklas. 
Bosas ir jo trys pagialbininkai 
taipgi žuvo nelaimėje. Visi bu- 
vo smarkiai sndeginti. Tose ka
syklose dirt/a paprastai apie 
1200 anglekasiu. O kad Sukato
je dirbo tik puse dienos todėl 
ne daug darbininku radosi ka
syklose. Isz kokios priežasties 
kilo tosios eksplozijos tai da tuokti”’sutuokturtu jįik

UŽPUOLĖ VAŽIUOJANTI 
ŪKININKĄ.

Vėlai vakare, isz Raseinių 
važiuojant vieszkeliu namo u- 
kiniifkaV. K. ties Pakapuraiu 
užpuolė du pleszitkai. Pleszikai 
V. K. iszsitempe isz vežimo 
muszdami reikalavo atiduoti 
pinigus, kuriuos, laimei, V. K. 
visus 450 litu, gautus ta diena 
Raseiniuose už parduota arkli. 
buvo atidavęs savo žmonai, ku- 
n važiavo namo pirma, su kitu 
vežimu. Pleszikai iszkrauste 
kiszenes V. K., paleido pesezia 
namo, nes, kol jie kraustė ki- 
szenes, arklys jau buvo nubė
gės.

neisztyrineta. DARBO ŽINUTES
TRUMPOS ZINUTĖS kitiems būtiniems daiktams in-

sigyti. Jaunoji davė pinigu.
Hsinking, Mancziuko. — Ke- Kaip jau visi dalykai buvo at- 

turi Japoniszki lekiotojai likos likti, sutarta diena turėjo invy- 
užmuszti kada eroplanas nukri-Į Hti vestuves: Bažnyczioje buvo 
to artimoje Tehuai. Eroplanas užsakytos pamaldos, vestu- 
užsidege o su juom sudege ir jo 
pasažieriai.

ISZGAMA SŪNELIS
PADEGS SAVO MOTINA.
Ontario, Calif. — Dvylikos 

i metu Samuel Rotan, kada jo 
motina gulėjo ant sofkos, pasi
ėmė degtuku isz kuknios ir už
degė gulinezios motinos szle- 

1 bes. Kada jaunesnis broliukas 
pamate ka jis daro, pribėgo 
prie jo ir bandė ji nustumti nuo 

■ motinos bet tasai paėmė sžmota 
geležies ir reže mažesniam in 
galva ir kaip rodos nuo to tu
rės mirti. Motina nuvežta in li- 
gonbute mirė ant rytojaus. Vai-

vestu
vėms nupirkta užkandžiu ir gė
rimu, bet slinko valandos, sve- 
cziai vaiszinos, bet jaunasis ne- 

Aurora, III. — Mrs. John'atvyko. Suvedžiota p-le Dagi- 
Martin, 28 metu, nusidavė in Hui iszkele byla ir apylinkes 
bažnyczia per Velykas, davė teismas nuostolius isz Dagilio 
apkriksztyt savo tris mažas (atiteise.

1 dukreles ir parėjus namo pa
smaugė visas ir pati atėmė sau 
gyvasti.

PASKOLINO 10 DOLERIU; 
APLAIKE UŽ TAI $5,000.
Harrisburg, Pa. — Deszimts 

menesiu adgal, czionaitinis ge- 
ležkelio darbininkas, Craig He- 
berton, paskolino kokiam tai 
puikiai pasirodžiusiam žmogui, 
kuris isziipes isz trūkio, pasakė 
jam kad kas tokis ji apvogė 
ant trūkio ir prasze had butu 
taip geras paskolinti jam nors 
penkis dolerius ant tolimesnes 
keliones. Craig su mielu noru 
padavė jam penkine, nepažys
tamas užsirasze jo pravarde ir 
adresa, prižadėdamas jam atsi
lygint už jo gera szirdi. Craig 
buvo apie tai užmirszes bet la
bai nusistebėjo kada ana diena 
aplaike laiszkeii nuo advokatu 
isz Memphis, Tenn., kuriame 
paraszyta buk Fletcher Eggert, 
advokatas, mirdamas paliko 
jam penkis tukstanezius dole- da motere aresztavojo, persi- bet pati tuojaus mirė. Moterei 
riu už 
deszimts menesiu atgal.

NARSI MOTERELE ,.................................
NESIBIJOJO SZERIFO. kas likos atiduotas in prieglau- 

Radford, Colo. — Szerifas, da del pamiszeliu.
Tamoszium Brier, atvažiavo 
pas Darata Clifford, kuri gyve
na ant farmos apie 40 myliu 
nuo czionais ir norėjo paimti 
jos du arklius už skola. Szerifas Ludovissy, 35 metu, kuri li- 
net atszoko nuo duriu kada jo-1 kos nuvežtą in ligonbute kui
sė pasirodė poniute Clifford, biliaus nelaimėje, pagimdė ku- 
sverenti apie 325 svarus ir lai- diki czionaitineje ligonbuteje 
kauti rankoje revolveri. Szeri-. tuojauspo atvežimui ir tuojaus 
fas nelaukdamas apreikszti mo- mirė. Motere likos pataikinta 
terelei ko jis pribuvo, dūme ad- per sunku troka ir- tuojaus li
gai in miestą atsiveždamas su kos nuvežta in ligonbute, kuri 
savim tris pagialbininkus. Ka- pagimdė sveika ir gyva kūdiki,

DŪMUOSE UŽDUSO VAIKAS
Kaunas., — Rukeliu kaime, 

Szeszkuviene, pakūrenusi vir-Charlotte, N. C. — Penki
žmones likos užmuszti kada1 tuves plytele ir uždariusi jusz- 
tru'kis pataikė in ju automobi-; kas, i'szejo su reikalais pas kai
liu ant skerskelio.

Joliet, Ill.,— John Charles- 
trom, locnininkas Joliet Wall 
Paper fabriko, apreiszke savo 
darbininkams, kad isz priežas
ties nuolatiniu straiku, dabar 
jisai sustraikuos ir uždarys 
fabriką. Sziadien apie 300 
darbininku sėdi namie.

Lebanon, Pa.,— Straikierei 
Bethlehem Steel Corp., sugry- 
žo adgal prie savo darbo, kada 
kompanija jiems apreiszke kad 
priims visus straikierius adgal 
prie darbo.

Boston, Mass., 
Charles Mackey, 
darbininkas Paul
nusiauti ant emeri, per koki 
tai žmogų, kuris atejas in dak
taro ofisą, visus tris nuszove.

Lewiston, Maine. — Czionai- 
tineje aplinkinėje 19 czeveryku 
dirbtuvių pradėjo dirbti o no- 
rints straikieriai pikietavo bet 
ir palicija pikietavo 
fabrikus kad nekiltu 
rnai.

— Daktaras 
jo brolis ir 
Costa, likos

myna. Namie liko trys vaikai 
ir vienas isz ju buvo tik pus- 

| antru metu. Vaikai bežaisdami 
Į in plytele prikisze skiedrų, ku- 
| rioms užsidegus prirūko pilnas 

Sugrįžusi 
motina rado uždususi maža ji 
valka, kurio atgaivinti nepa
vyko. Motina isz sielvarto ap
sirgo ir atvežta in ligonine.

Vineland, N. J. — Raymond. 
Gillerin turėjo koki ten nesu-! 
pratimą su savo motere ir kada 
toji buvo iszejus in miestą, pa-,kambarys durnu, 
szove mirtinai savo du sūnelius 
po tam pats nusiszove.

MOTINA UŽMUSZTA; KŪ
DIKIS UŽGIMĖ SVEIKAS.1

La Crosse, Wis., — Mrs. N.

j Vatikano Miestas. —- Popie- 
i žius jaueziasi sveiku ir dalyva
vo Velykinėse ceremonijose. 
Kasdiena jaueziasi drūtesnių. PERSZOVE PRIE SAVO 

PACZIOS SVETIMA VYRA.
Gudžiūnu apylinkėj kartasWashington, D. C. — Metinis 

apvaikszcziojimas prie Balt- nuo karto vis labyn genda žmo- 
namio, atsibuvo Panedelio die-!niu morale. Vede vyrai eina 
na (kuriame dalyvavo daugybe1 pas kitas moteris, moteiys gy- 
vaiku isz daugelio valstijų ir (vena su kitais. Būna atsitiki- 
tukstaneziai suaugusiuju kurie'mu, kad del szitu dalyku pa
dalyvavo ritime kiausziniu. Bo- vartojami ir ginklai. Sztai 
nia Rooseveltiene pradėjo ap- sziomis dienomis del minėtos 

persžove
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ž paskolinimą jam $5,: tikrino kad revolveris (buvo ne- perskelta pakauszis ir tas buvo vaikszcziojima su trumpa .pra-į priežasties, pil. G. 
its menesiu atgal. ' užprovin'tas. 'priežastim josios mirties. kalba. pil. R.

aplinkui 
sumiszi-

ClieckerDetroit, Mich. —
Cab Co., dreiveriai da vis strai- 
kuoja bet manoma kad už keliu 
dienu ketina susitaikyt užgana- 
dinaneziai.

Lansing, Mich. — Jonas Le
wises, kuris dalyvauja posėdy
je apie Chryslerio automobiliu, 
straika, iszvažiavo in New Yor- 
ka apsvarstinet kaslink mink- 
sztu anglių kasyklų padėjimą ir 
surėdymą naujo kontrakto nes 
anglekasiai kerszina iszeiti ant 
straikos. __—



T T S A U L E ” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Kad visi parengineja sau 

“sedinezius straikus,” todėl 
sumanė panasziai padaryti 17 
metu Nettie Bishop, patogi 
mergaite isz Pontiac, Mich. 
Kaip jau visi žinome tai tasai 
miestas yra pagarsėjus isz to
kiu straiku kur randasi dauge
lis automobiliniu fabriku. Pa
naite Nettie nepraszyta atsisė
do in automobiliu Claire Welsh, 
savo buvusio darbdavio, kuris 
jai neiszmokejo asztuonis dole
rius algos ir sustraikavo...

Pagal panos Bishop tai jos 
darbdavis isz nežinomos prie
žasties nenorėjo jai iszmo'keti 
prigulinezios algos. Todėl vie
toje kreiptis in suda jeszkoti 
teisingystes, atsisėdo darbda
vio automobiliuje. Ponas Welsh 
nežinojo ka daryti tokiam atsi
tikime todėl nusidavė in ofisą 
szerifo jeszkoti patarimo ir pa- 
gialbos. Szerifas taipgi neži
nojo ka veikti tokiam atsitiki
me nes tiesos neparodo ka to
kiame atsitikime szerifas turi
daryti kada patogi mergina at- Į 
siseda savo darbdavio automo- VA.AA. v ** UIJIU OL* V M

duszia kuri visai to nereikala-l 
x/auai lasai iivxaxxixiugas į ugpįr]j.Įį jam amžinas '

darbdavis važinėja su ja po Miszias už tiek pinigU; yienos 
miestą ir m darba. Mes jam Mi.sziog bufu jam užtektinai 
duotume labai gera patarima ir ant iszgialbejimo jo ,duszeles 
greita būda atsikratymo nuo prag,aro jeigu ant to užgi. 
tosios nuobrodžios merginos: taraavo. Juk pinigai žmogu ne 
jeigu ponas Welsh inleistu in jaze*ia]bfia jpjg-n nata bnrlamsis 
automobiliu maža peliuke tai 
tada mergina gervalei apleistu 
automobiliu bet matyt kad po
nas Welsh yra mielaszirdingo 
budo žmogus.

Alma-Mea—*—
Duktė Galingo Karaliaus Kuri 

Intikejo in Galybe Kristaus 
ir Likos Iszgydyta._ *_

tiniam kunigui, kad jo duszelel 
turėtu po smert ramybe ir grei- 
cziau gautųsi in dangų. Matyt 
kad tėvas mažai rūpinosi apie 
likusia sieratele, tik jam rupe-l 
jo kad sau butu geriau (?) po! 
smert, palikdamas savo viena-1 
tini kūdiki be cento.

Kiek tai panasziu atsitikimu Į 
i buna tarp musu žmonių kurie 
i užraszo viską apt “Dievo gar-! „... ...... ,. .į.„e, , . . ... Diliene, ir kuria valde galingas:bes?”Sztai nesenei skaitemel. , i
iaikraszcziuose kad tūlas tėvas 
užpykęs ant savo sūnaus kad 
tasai apsipacziavo su mergaite 
kurios tėvai nemylėjo, todėl tė
vas mirdamas nepaliko šuneliui 
nei cento, bet priesz pat mirti 
atsileido ir norėjo permainyt 
testamentą bet jau buvo per vė
lai.

Daugelis tokiu “dievotu”(?) 
palieka visa savo turtą del 
kliosztoriu, bažnycziu ir kitu 
institutu, nuskriausdami savo 
szeimynas. Žmogus neturi tie
sos nuskriausti savo szeimynos 
ar vaiku be geros priežasties. 
Sziadien sūdai ant tokiu testa
mentu atkreipia didesne atyda 
ir perlaužia tokius testamen
tus paliktus per tokius žmonis. 
Tasai dievotas Airiszis buvo 
sav-mylis žmogus, atsiminda
mas tik apie save ir apie savo

ir mylimos dukreles. Paliepė| Namuralba palengva atsisu- 
----- _x...*...x.x_* ■ ..- i. • • j;0 *n savo c]u]{rc]e> rodos lauk

damas nuo jos kokio atsakymo 
bet Alma-Meos akutes buvo at
kreiptos in patogu jaunikaiti, 
rodps su'baime.

— Pasakyk man viską, ka 
tik žinai apie Taji Nazarena. I

— Mieliausia karalaite, asz'

JAUNIAUSIAS GROFAS DA
LYVAUS ANT KARŪ

NACIJOS.

kia tfii nežinoma baime o jo 
dukrele, Alma-Mea, numėtė 
nuo veido savo veliona isz bai
mes ir dairėsi aplinkui save, te
mindama ant prisiartinanczios 
szviesos. Stovėjo priesz juos 
Nepažinstamas, apsiaubtas ne
paprasta szviesa, jo rubai taip
gi buvo apszviesti nepaprasta 
szviesa. Alma-Mea pasikėlė 
lengvai nuo savo guolio truputi 
kad geriau insitemint in Nepa- 
žinstamojo veidą, norints Jis 
visai nežiūrėjo in ja. Jo akys 
buvo pakeltos in dangų. Geide 
ji szaukti in Ji pagialbos ir su- 
simylejimo bet nei žodelis ne- 
iszsigavo isz jos burnos. Ant Jo 
veido žibėjo neiszpasakyta ma
lone ir mielaszirdyste isz Jo

visiems atsistoti ir atiduoti jai 
prigulinczia garbe bet Alma- 
Meai nepatiko visi tieji pagyri
mai o norints klausė ju su aty
da bet jos szirdis buvo suspaus
ta jos liga.

Ant galo atsistojo galingas 
kunigaiksztis, kuris melde ka- 
raliaus kad jo dukrele jiems žinau labai mažai apie Ji bet 
tiek parodytu malones kad pa-! kiek žinau tai tau apie Ji malo- 

■•1.1 t at i ipraszytu susiririkusiuju ka to-lnei apsakysiu. Per tris metus i ir mvletas karalius Namuraba. r . '. J _ .. nr . ‘ . m- t, kio sau vėlintu nors taibutu'tasaiNazarenas,dailyde,vaik-J o karalyste tęsęsi nuo Medite-' . .... . . . . . -. , . . i n . vienas isz sunkiausiu vėlmimu' szcziojo po visa a| raniszku mariu ir adgal lyg Ar-' 1
men i jos kalnu. Laike jo viesz- 
patavimo karalyste pastojo' 
galinga ir joje vieszpata- 

| vo kuodidžiausias gerbūvis. 
!Po visa svietą plaukiojo jo 
laivai su visokiais tavorais ku
riuos maine su kitoms karalys
tėms ir tokiu budu karaliaus 
skrynios buvo pripildytos auk
su, deimantais ir sidabru, 
vo karaliszkam palociuje, 
ris stovėjo ant kalno prie 
mario, gyveno mylėtas ir ; 
do'tas per visus padonus nes ne 
tik kad buvo geras del savo pa- 
donų bet ir teisingu valdyto- 
jum.

Karalius Nemuraba ne tik 
buvo turtingas ir turėjo visko 
užtektinai bet mylėjo labiaus 

(už visus savo turtus savo viena-1 
I tine duktere kuri buvo labai 
patogi ir geros szirdies mergai-' 
te. Bet tuo kart buvo ir labai 
nuliūdęs isz ligos savo dukre- 

I les kuri niekados neapleisdavo 
jo szono norints kitoms mote- 
rems buvo uždrausta prisiar
tint prie szono karaliaus.

Alma-Mea buvo vardas vie
natines dukreles tojo karaliaus.

Senovės laikuose, daugeli me
tu adgal, gyveno karalius pui
kioje karalystėje, vadinamoje

Sa- 
ku- 

! pa- 
guo-

clailyde, vark- įįw 

aplinkine Jeru-
i visoje karalystėje o malonei jos žales kalbėdamas pamokslus ir 
i velinima iszpildys. Karalius darydamas nepaprastus ste- 
midžiugo tokiu pasiulinimu ir,buklus. Daugelis Ji apszauke

i melde savo mylimos dukreles Mesijoszium ir Jis pats to ne- 
j kad iszreiksztu savo velinima užgynė. Girdėjau kaip Ji my- 

ir tuo paežiu kartu apreiszkc n ios žmonių vad i no Sunum Die- 
susirinkusiems kad jis iszpil-l vo, Kuri Žydai pripažysta. Bet 
dys velinima savo mylimos Tasai Žmogus, norints daro 
dukreles nors ir butu sunkiau- stebuklus, negalėjo intikti ir 

pertikrint Žydus apie savo ga-! 
lybe. Buvo Jis labai vargingu, 
nusižeminęs ir mokino meiles 
artymo. Žydiszki kunigai Jo' 
bijojo ir neapkentė už Jo teisy
bes ir geide Ji suimti ir inmes- 
ti in kalėjimą bet Jis buvo isz- 
duotas per viena isz savo drau
gu ir Ji nukryžiavojo ant kry
žiaus.

iszgialbes jeigu pats būdamas 
, už gyvasties 'buvo neteisingas. 
Ki'tupoterei jo duszia neisz- 
gialbes isz pragaro o jeigu yra 
danguje (bet to niekas nežino) 
tai ir maldos jam nereikalingos.

Sudas sulaužė jo testamenta 
ir pripažino palikta turtą duk-Kapitonas Archibald Pither,x 7 ii piipaziiuu paiiKiu vuruv uuk-

sena,? laivininkas, labai troško >e]gi< Advbkatai flž saV0 darba

Tik deszimts metu turi Ba
ronas Montague, isz Beaulieu. 
Jis yra jaukiausiu (baronu ku- 

, ris dalyvaus karūnacijoj kara- 
i liaus Jurgio Vl-to, Anglijoj. 
Kada jis turėjo vos tris metus 

| jo tėvas mirė ir po jo mircziai 
alaike titulą barono.

kalbėjo tai su dideliu karszcziu 
isztare sekanczius žodžius:

— Ar tu man drysti kalbėti 
kad tokis žmogus gyveno kuris

— Jeigu Jis dare stebuklus darydavo stebuklus ir dabar 
. ar-gi negalėjo pats sau prigial- Jis yra mires?! Kodėl man nie-

sias.
Kėlės miliutas Alma-Mea 

Stovėjo malsziai ant vietos žiū
rėdama in veidus susirinkusiu- 
ju svecziu. Turėjo ji vilti kad 
jos praszyma iszpildys, jeigu 
ne kunigaikszcziai tai iszpildys 
jos tėvas. Su balseliu kaip ko
kis pauksztelis, Alma-Mea pra
kalbėjo:

— Jeigu tas, kuris geidžia 
sugražint man ramuma ir links
mybe, kokios asz savo gyveni- bet ir iszsigialibet nuo taip bai- kas apie tai nepranesze?! O, 
me neturėjau, tegul tas man in sios mirties? 
septynęs dienas laiko atveda 
pas mane Taji, kuri Žydai va
dina Nazarenu.

— Nazarenas? Nazarenas?— 
suszuko susirinkusieji. Kožnas 
žiurėjo vienas ant kito su dide
liu nusistebėjimu nes vieni ne
žinojo kas tai butu per Nazare
nas o kiti buvo labai nusistebe-

Staigai pažiurėjo Jis in ja, 
tos akys dirstelėjo gilei in jos 
ir rodos visi dangiszki balsai 
staigai prakalbėjo in ja:

— Kelkis ir eikie prie mane's!
Be žado bet su užtikrinan- 

czia szirdžia, drebėdama isz ne- 
iszpasakyto džiaugsmo, Alma- 
Mea palengva atsikėlė nuo sa
vo guolio ir nuėjo prie Jo.

Kada visi susirinkusieji pa
mate kad karaliaus dukrele at
sikėlė sveika, kilo didelis 
szauksmas ir riksmas isz dide
lio džiaugsmo o karalius Na
muraba, numėtės nuo saves ka- 
raliszkus rublis, puolė in kojas 
Nepažystamui ir karsztai pra
dėjo bucziuoti Jo kojas ant ku
riu pamate du žaidulius rodos 
perdurtos su vinimis.

'Tikėjimas galingo karaliaus 
ir jo dukreles iszgyde ja. Kara
lius szio svieto nusižemino

Alma-Mea! Alma-Mea! Kad
— Ne, Jis to nenorėjo ir ne-’ Jis butu atojas pas tave! Bet ar 

geide. Likos palaidotas užmies- Jis butu galėjas tave iszgydyt 
tyje ir nuo kada asz apleidau jeigu pats save neiszgialbejo ir 
Palestina, asz girdėjau nuo davėsi save prikalt prie kry- 
žmoniu kad Jis prisikėlė isz nu- žiaus ? Kaip galima in tai inti- 
mirusiu apie dvideszimt dienu keti, mano karalaiti? Isztikru- 
adgal ir vėla vaikszczioja po ju yra tai stebėtinas dalykas, 
svietą mokydamas žmonis ir Jeigu Jis butu padaręs tai, kari^ xxuoxz.ex
juos gydo stebuklingai, — aisz- padare del tojo ligonio ubago priesz Dangiszka Karalių, 
kino karalaitis del karaliaus ir, isz Betsaidos tai asz klaupczia 
jo dukreles.

— Tai kodėl tu pats in Ji ne- jas priesz visus czionais susi
tiki? — užklausė su paniekini- ( rinkusius ir priesz visa svietą, 
mu karalius. Tame atėjo prie karalaites (

— Atsakyk, malonus jauni- kokis tai siuntinis kada tėvas 
mergaieziu visoje karalystėje. Alma-Mea nemislino apie tęva j kaiti, ar tiki in Ji? — užklausė apgailestavo mirti Nazareno. ’ 
Kada Alma-Mea buvo apie sep
tynių metu amžiaus, ant kara
lystes Cilicijos užpuolė amaras 
kuris smarkiai prasiplatino po 
visa vieszpatyste, smaugė žmo-

—F.W.S.B,Turėjo jis taipgi ir septynis ja isz tokio pareikalavimo ka- 
sunus isz kuriu labai gėrėjosi ir jialiaus dukreles. Pats karalius 
juos mylėjo. Jo karalyste buvo paantrino varda Nazareno ir 
po kojomis mylimos dukreles atsisukęs in savo dukrele rodos 
kuriai jis nieko neatsakydavo, lauke kad jam isžaiszkintu apie 
Buvo ji viena isz patogiausiu taji nežinoma Nazarena. Bet

priesz Ji ir bucziuocziau Jo ko-

sau užsirūkyti pypkute, Nedė
lios diena bet Subatoje užmir
szo sau nusipirkti pakeli taba
ko t odėj nuėjo Nedėlios diena 
in sztoreli ir nusipirko sau pa
keli mylimo tabakėlio, prisi- 
kimszo pypkute ir pradėjo lei
dinėt isz jos durnelius... . .

Tas atsitiko mieste Toronto, P . , .'S, į turtingus ir galingus. Neaplen- dimu balsu. — Isztikruju ne dydamas ligoni ir nuo tojo lai- naus ir iszmintingo žmogaus ir

nepaeme nei cento.

Gerai žinomas daktaras Len- 
dorfas, isz Viedniaus, Austri
jos, žinomas taipgi isz savo pa- 

I sėkmingo gydymo vėžio ligos, 
’ annacvinmn nAfionm re-ry/lnnfn.it

Jvaill, ar L1K1 in ‘ ----  UZKiaUSe ap§<wxuoKnv muu x>az.o,xvxxw. į

I godžiai karalaite. — Pasakyk Kada pabaigė savo kalba, ap- 
! . J. _ 1 _ *  .    J • ■ • 111 * S> . >t r. . 1.-r. .-1 1 ni n 4- rt . r>

1 tik žiurėjo temingai ant susi-
■ rinkusiųjų rodos kad paniekino 
juos visus.

— Ar taip dalaikot savo pri- atsakyti, maloni karalaite. Asz 
žadėjimus kokius man prižade- tik viena karta Ji macziau 

nis ir gyvulius, prascziokelius, jot iszpildyt?— isztare vos gir- kaip Jis padare stebuklą, iszgy- pasirodęs bet iszrodo ant malo-

man teisingai, ar tu in Ji tiki ?
— Negaliu da ant tavo žodžiu

reiszke jai kad kokis tai žmo-j 
gus isz Jeruzalės randasi tarp ( 
palociniu tarnu ir juos mokina 
ir norints yra labai vargingai

£
F

Kanadoje, kur tiesos uždrau- knkkl*u’ Lenkį-joie j ietuvo’e 11C^ karaliaus dukreles. Ka-1 yra taip sunkus mano pareika- ko, nors geidžiau Ji pažinti ge- jeigu jam karalius pavėlintu 
džia pirkinet tabaka Nedelio- n .. . ,___ ., .’. m , J \ ralius persėdėdavo dienomis ir lavimas kad jo negalėtu iszpil- riau ir areziau kad iszmokti jo tai jis aiszkiau galėtu apsakyti

naktimis prie jos guolio, prizą- dyt, juk Palestina ne yra taip pamokinimu ir sekti paskui Ji daug akyvu dalyku apie taji
dedamas savo karalyste tam, toli,” — bet visi tyli ir žiuri nu- kaip seka szimtai žmonių, bet Nazarena.
kuris ja iszgydytu. Alma-Mea stebusiai ant Almos-Mea. 
iszliko gyva. Palengva, labai

Rosijoj, Bulgarijoj ir Turkijoj 
kur gyventojai visai nežino kas 

, tai yra vėžio liga.
Tasai daktaras isztyrinejo 

kad vargingi gyventojai tuju 
sklypu maitinasi tik cibuleis, 
czesnaku, juoda duona ir drus- 

(ka. Jis taipgi isztyrinejo buk 
i Bulgarija ir Turkija yra skly- 
i pai kuriuose gyvena seniausi 

Vienas iszmintingas žmoge- žmones, turinti po szimta ir 
lis užklausė kito žmogaus: “kas daugiau metu. (
tai yra laikrasztis?” Antrasis Pats daktaras suvalgo kas 
pradėjo jam sekaneziai aiszkint diena po viena žalia cibuli ir 
apie laikraszti: | czesnaka. Bet tieji, kurie nega-

“Gazieciu macyc, tai yra ]j valgyti žaliu cibuliu ar czes- 
kaip dzieszra:Prikimszaiin ju nako, gali inczirkszti siulcziu 
dzivaž žino kan ir už gerus pi-1 czesnako ar cibulio, po skūra, 
nigus parduodi. Ridaktoris tai Jis jau daug žmonių iszgyde 
kaip tam bucieris, cik tasai tu-! nuo vėžio tokiu budu ir turėjo ,
ri truputi razumo tai in tu tame didele pasekme. Pabandy- i Suėjo dvideszimts metu nuo 
dzieszru nekimsz visokiu scier- kit ir jus, mieli skaitytojai, o tQVQ1,’no 
vi cik geru mesu. Tas ka ei ne- gal persitikrinsite kad tai tei- 
turi jokios ajdikacijos ir simu- sybe. 
lianijos, tai kimsce prikimsza 
visus savo gazietu visokioms 
sciarvoms ka žmones ju nebe- 
skaito nes necinka del skaity
mo o ir negardzi. ’ ’

Ar-gi neteisingas iszreiszki- 
mas savo nuomones to prasto ir 
teisingo dziukelio?

mis. Kas tokis poną kapitoną 
inskunde valdžiai ir dabar jam 
kerszina... kalėjimas.

Da randasi ant svieto toki 
veidmainei kurie laikosi seno- 
viszku “mėlynu tiesu” bet toki 
sargai szventos dienos yra di
džiausiais veidmainiais.

neiszsipilde mano noras.
Karalius Namuraba iszgirdo — Pasakyk man apie taji sto

Tasai karalaitis, kuris kalbe-: 
jo apie Nazarena, prisiartino
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palengva sugryžo prie sveika- tuos žodžius savo dukreles. Jis biiklinga iszgydyma, — užklau- Prie siuntinio užklausdamas jo: | 
Ar tu tikrai esi isz Jeruzalės? del ^mokėjimo pinigu ligoniams.

— Taip, esmių.
— Tai pasakyk mums ka tu' del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 

1 Preke . . , 25e
z - - W. D. BOCZKAUSKAS - CO.

MAHANOY CITY. PA.

tos 'bet jau nebuvo tokia kaip taipgi davė savo prižadejima'se akyvai karalaite o ir pats ka- 
kitados nes jau daugiau nega- jai. Gyrėsi kad jo niekas nepra- ralius pastate ausis kad iszgir- 
lejo vaikszczioti; jos kojos bu- lenks savo duotam prižadeji- sti tolimesnio apsakymo apie 
vo suparalyžiavotos. Tas tai mui dukrelei todėl atsistojas taji Nazarena. |
labiausia rūpino tęva karalių paszauke ruscziai in visus: | —Su mielu noru jums apie 
kad jo mylima dukrele jau dau- j —Kodėl mano svetelei tylit tai apsakysiu. Sztai, stovėjau'

Pats daktaras suvalgo kas ne"aIes stoti ant ko«>u- Nuo ir neduodat atsakymo mano artimoje namo prie kurio sede- kaip pats apie tai girdėjai bet 
kokio tai laiko Alma-Meos vei-; dukrelei? Ar-gi jus neprižade- jo baisus ligonis, artimoje szu- treczia diena Jis prisikėlė isz 
das praszvito kokia tai neže-' jote iszpildyt reikalavima m a- linio Betsados, ir tai ten Ji pir- numirusiu ir nuo tada pasirodė 
miszka szviesa ir saldybe bet no dukreles ir pristatyt ka tik ma karta paregėjau. Nazarenas Jis daugeliose vietose del tuju 
to niekas negalėjo suprasti. Tik 
Mirea, jos maža Žydiszka ne- 

" valninke galėjo ja pralinksmint 
ir suramini.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ♦

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

KVITU KNYGELE Draugystėms,

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms,

žinai apie taji Žmogų kuris va- j sus‘^nk™uB 
dinasi Kristum.

— Jis buvo nukryžiavotas,

ji nuo jus pareikalaus? Ar-gi stovėjo pasilenkęs ant tojo Ii- kurie in Ji tiki ir taip darys 
jus esate nevalninkai kad sto- gonio ir nesitikėjo kad artimo- pakol inžengs in karalyste savo 
vite kaip be žado? Ar-gi niekas je stovėjo kunigaikszcziai ir Tėvo.
neatsilieps? Jeigu taip, tai asz, kunigai temindami ant Jo aky-
norints nežinau kur randasi ta- vai. Jo balsas buvo labai malo- savo g;
sai Nazarenas, eisiu Jo jeszkoti nūs, saldus ir nežemiszkas. Už- (žmogų:
kad ir ant galo svieto. ■ vydejau tam ligoniui in kuri Jis j — Eikie ir atvesk man Taji

Vos Namuraba pabaigė tuos kalbėjo. Girdėjau kaip tasai Ii- Nazarena. Atvesk Ji kad iszgy-

Namuraba atsistojas su visa 
■alybe prakalbėjo in taji

kada karalius Nemuraba ap
ėmė valdžia ant savo sklypo ir 
ant tos atminties parengė dide
li balių ant kurio užprasze vi-1 žodžius, sztai priėjo prie jo jau- genis kalbėjo in Ji kad per tris- dytu mano mylima dukrele o 
sus kunigaikszczius isz visu ap-1 nas ir patogus karalaitis, pasi- deszimts asztuonis metus lau- asz tau ir Jam užmokėsiu su vi- 
linkiniu karalyscziu. Laike vi- kloniojo tris kartus lyg žemei kia ant iszgydymo bet ka ant to som brangenybėms kokios ran- 
sokiu galėjimu tarp kareiviu, ir prakalbėjo in užpykusi ka- atsake Nazarenas tai asz to ne- dasi mano karalystėje.
kurie traukėsi per ketures die- raliu: | girdėjau. Ka asz macziau tai į

Dvylikos metu mergaite, Pau
lina Kearney, isz Omaha, Ne- 
braskos, užvede teismą su pa- 
glalba keliu geru advokatu kad 
atsiimti 12 tukstancziu doleriu 
kuriuos jos tėvas mirdamas už- 
rasze ant amžinųjų Misziu vie-

Z?

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C'ty

&

kurie traukėsi per ketures die-. raliu: Į girdėjau. Ka asz macziau tai j — Eikie greicziau, geras žmo
nas, ant galo parengė dideli ba- Į — Malonus karaliau Namu- buvo teisybe nes po tam ligo- geli, ir atvesk Ji pas mane, — 
liu kuris atsibuvo jo puikiuose raba. Asz nesenei buvau Pales- nis atsikėlė su džiaugsmu, pra- tarė Alma-Mea, — nes turiu
daržuose. Ant paženklintos va- tinoje ir norints gerai žinau ir dėjo verkti ir bucziuoti Jo ru- vilti kad Jis mane gales iszgy
landos susirinko visi kuni-1 suprantu kad suriku iszpildyt bus ir atsistojo visiszkai svei-
gaikszcziai' ir kiti svecziai ir praszyma jusu dukreles bet ga- kas. Kada asz stengiausi kai-
1-1 • • 1 T 1___________ • V . . v ______ T

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

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

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

dyt. Asz tikiu in vienatini Die
vą ir žinau kad tasai Nazarenas 
yra Kristum, Jo Sūnūs.

Žiburei jau pradėjo temti 
dideliam palociaus kambaryje 
bet kita szviesa pasirodė aplin
kinėje. Karalius Namurabas

kada socziai pavalgė ir iszsige-: Ha lengvai užstot už savo drau- beti in Taji Nazarena tai jau 
re, karalius liepe paszaukti sa- gus kurie neapsiima iszpildyt Jis buvo dingės ir nuo tos va- 
vo mylima, dukrele. Stojus prie duoto prižadėjimo. Tasai, kuri landos jau Ji daugiau neregė

jau.
Karalius Namuraba klausė

akyvai tuju žodžiu o kada pra- į sudrėbėjo rodos perimtas ko-

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

tėvo szono, užmirszo jis apie žmones vadina Nazarenu, jau 
visus savo rupesczius tiktai žiu- negyvas. Jo locni žmones ji nu
dėjo godžiai ant savo patogios.kryžiavojo.

W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



SAULE ” Mahanoy City, Pa.

Sunkus
Mėginimas

(Puiki apysaka).

diliu.”
Kapitonas, puikaudamas,' 

mosavo su skrybėlė ir szimtai 
balsu suriko stovėdami ant vir
szaus ir visaip iszjuokinejo 
“Krokodiliu.” Bet staigai, vos' 
tik pabaigė riksmą, kad baisus j 
dundėjimas, rodos armotos bal-j

Buvo matyt kas dėjosi ant sas sugriaudė, rodos kad para-( 
garlaivio “Krokodiliaus.” Af i-Į kas iszleke in padanges. Bal-j 
cieriai ir laivoriai krutėjo antjGai, stiebai, su dūmais ir garu j 
laivo o net dvieje stovėjo prie 
stiriaus; peczkurei netinginia-1 pasikėlė o paskui viskas nutilo.

i pripildė orą. Baisus'riksmas
' na ai Ir nl n n /n n Ir 111 Tricjlma iniiilr*

-------------------- , jy----------------------- -----------------O---------- . .

vo už tad per pradukus pecziu! Tnkaitintas per daug garinis 
w '1 _ i • 1__ L L A_____ 1____ Mliepsna žėrėjo jog rodos laivas 

dega.
“Krokodilius” nuolatos ar

tinosi ir jau snapai susilygino 
su “Amazonka”... Užstojo ty
la. .. ir ka! “Krokodilius” pra
lenkė “ Amazonk a. ” Tuoj aus 
pasikėlė ant jo balsai keleiviu 
su iszjuokimais:

■— Meskite in mus virve tai 
patrauksime su savim.

— Likitės sveiki, jau ne 
sztant mus pavyti.

— Hurra! Musu virszus! 
“Krokodilius” pralenkei Sar
mata “Amazonkai”, senai No
jaus arkai!

Toki iszjuokimai baisiai in- 
pykino pasažierius “Amazon
kos,” o ir tieji ženklyvesni 
žmones, kurie iszgavo prižada 
nuo kapitono kad neeitu lenk
tynes, pritarė jog “Amazon
ka” yra niekesniu garlaiviu ir 
prispyrinejo kapitoną idant ne
apsileistu.

— Dabar, ponai, taip kalba
te man ir tuom sutrukdete, — 
atsake kapitonas. Pažiūrėsimo, 
da ne per vėlai, “Amazonka” 
parodys ka gali. Ei, peczkurei, 
imkitės prie darbo, nesigailė
kite malku! Turime pralenkti 
“Krokodiliu”

— Hurra! Hurra! — suszuko 
insijuszfnt£t*Tpakįfži^riifti' cielom 
gėrklem. Tiktai kapitonas 
Brenner’is ir Tarnas nesidžiau
gė tuom laukiniu kliksmu.

— Tasai szposas gali būti 
pavojingas, — tarė Brenner’is 
in Tama. — Žiūrėk, .sztai czion 
pririszta maža valtele, pasi- 
lengk idant galėtum bile kurio
je valandoje nusileist ant van
denio.

Už valandos viskas buvo pa
rengta, — tai-gi dabar galėjo 
be baimes prisižiurineti lenkty
nėm.

Peczkurei iszpilde prisaky
mą kapitono nes jau ir “Ama
zonka” iszleidinejo pekliszka

katilas “Amazonkos” truko in 
skelandrus priek tam didesnėj 
dalis pasažieriu dingo; vieni! 
sudraskyti, kiti nuszutinti o 
daugelis rado graba szaltaml 
vandenyje.

Stuobris garlaivio da laikėsi 
ant vandenio pora minutu o 
katrie isz pasažieriu da likosi 
gyvais tai pastiria isz baimes 
stovėjo, nežinodami ka pradėt.

— Gelbekites, kas galite! — 
szauke isz visu szaliu ir visi 
spaudėsi in užpakalini gala 
garlaivio idant iszsigelbet su 
pagialba valteles.

Brenner’is kuris permato ne
laime, iszejo drauge su Tarnu 
cielybeje ir abudu stengėsi nu
leist valtele nuo garlaivio. Bet 
kada jau buvo nuleista ir 
Brenner’is taikstėsi inszokt, 
kas tokis reže jam per užpakali 
galvos jog net pargriuvo ant 
laivo be žado.

— O tu razbaininke, asz tau 
tuojaus užmokėsiu už tai, — 
paszauke Tarnas priszokes prie 
užpuoliko, kuris prispirtas 
karsztai prie barijero, persi- 
svere per ji ir in vandeni insi- 
verte. O kada insivertinejo, isz- 
puole isz kiszeniaus revolveris 
nuo szesziu szuviu. Tarnas tuo
jaus pagriebė ir paslėpė in ki- 
szeniu. Tas užtruko vos penkio
lika sekundų. Tame atbėgo ke
li žmones ir inszoko in valtele. 
Jau nupjovė virve prilaikanti 
prie garlaivio ir norėjo irtis to
lyn kad sztai Tarnas paszauke 
in juos nuo virszaus.

— Palaukite! — ir atkiszo 
revolveri. —Sustokite nes jei
gu ne, tai szausiu ir visus nudė
siu arba sukiaurinsiu valti tai 
ir taip baisiai pražūsite!

— Ko nori nuo mus, palaiki! 
— atsiliepe balsas isz valteles.

— Noriu idant paimtumėte 
su savim mano poną kuris czion 
ant garlaivio guli be žado, — 
atsake Tarnas. — Asz czion pa-

NE YRA TAI PAVEIKSLAS ZERKOLE TIK DVI 
GYVOS MERGINOS.

Isz pradžių gal manytumėte kad tai viena mergina žiuri in 
zerkola kurios pavidalas atsimnsza stikle bet isztikruju yra 
tai DeSutter dvynukes, isz Chicagos, kurios yra geros basket
boles loszejos. Viena sėdi tuszcziuosia rėmuose, o kita sėdi 
priesz ja. Isz kaireses yra Marijona o isz deszines puses Mer- 
cede. Jeigu netikite tai pažiūrėkite žemai o pamatysite dvi po
ras kojų.

ka gerai plaukt tai neprivalo 
labai bijot ir jog už deszimts 
minutu galės daplaukt krasz
to, nusirėdė kuogreieziausia ir 
tik palikes ant saves apatines 
kelnes ir marszkinius ir da kar
ta pažiurėjas ant priplauken- 
cziu vaiteliu nuo “Krokodi- 
liaus ’ ’ kurios buvo da gana toli.

— Kol jos priplauks tai asz' gydoma liga, buvo teip iihsimi- 
busiu ant krento, — pamisimo ims, kad nutarė atimti sau ir 
sau Tamas, szoko in vandeni ir vaikams gyvastis. 1

Isz Visu Szaliu
BAISUS DARBAS 
NUSIMINUSIOS MOTERES.

Bingara, Australija.,— Pati 
kolonisto Persifor Frazzier, 
sirgdama keliolika metu neisz- 
gydoma liga, buvo teip nusimi-

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

•r

ugni o laivas kas karta grei-1 siliksiu bet mano poną turite 
cziau slinko. Be paliovos ugni gelbet ! Greitai nes szausiu! 
didino su sausom malkom; ge- Į Žmones kurie buvo valtelėje, 
ležines sienos pecziaus inkaito pabūgo narsaus vaikino ir ne- 
lyg raudonumui, garas kas kar- dryso ilgiau vilkint.
ta labiau sznypszte o ratai gar
laivio smarkiai sukosi. Pasa- 
žieriai “Amazonkos” da karta 
paszauke 
visi tylėjo. Kaip kada szis ar 
tas su džiaugsmu kliktelejo ant 
smarkesnio plaukimo “Ama
zonkos” kuri prisiartinę jo pas 
“Krokodiliu.” Tuom laik už
stojo tamsi naktis jog vos ga
lėjai kraszta matyt. Vienok 
abudu laivai nereikalavo jo
kios szviesos nes nuo ju dvieju 
raud.onavo .szviesa ir atsimuszi- 
nejo in vilnis upes.

Isz kart “Krokodilius” bu
vo nuplaukęs nuo ju apie de-'gialbos. Susilaikė “Krokodi- 
szimts myliu kelio o matyda- liūs” begija nes nedryso pilsi
mas jog gali “Amazonka” pa- artini prie deganezios “Ama- 
vyt ir pralenkt, suėmė visas zonkos, ” nes po teisybei buvo 
pajiegas kad nepasiduot. Da pavojus. Kapitonas vienok lie- iszgialbejima. 
nepraėjo adynos o jau “Amą- pe tuojaus nusiunst kėlės val- 
zonka” su savo snapu dasieki- teles del gelbejimo. Tarnas ta1 
nėjo “Krokodiliu.” Czion ir viską mate nuo szviesos degan- 
pasažieriai, kurie juokėsi ir ty- ežio laivo.
cziavosi isz “Azamonkos”, da
bar mate jog bus pralenkti.

Sztai 1 ‘ Amazonka’ ’ pradėjo se pats saves, 
pralenkt ir ;

— Duokie ji czion greieziau!
— paszauke vienas isz ju.

Tarnas suemes visas pajie- 
hurra!” o paskui gas, pritraukė savo poną prie 

kraszto, anie stovėdami valte
lėje pagriebė ir kuogreieziau
sia nuplaukė nuo garlaivio nes 
bile valanda butu sudegęs.

— Dėkui Dievui! — atsiduso 
Tarnas. — O dabar, kaip jau 
mano ponas iszgelbetas, reikia 
ir apie save apsimislyt.

Ant. laivo po iszplesztu vir- 
szum lakstė da lyg apkvaitę ke
li keliauninkai kurie kaip rodos 
nemokėjo plaukt nes szauke pa- 

' m1 T. d i C 1Z .. <1 .

plauke in kraszta.
Buvo szviesu plaukt nes ug

nis nuo “Amazonkos” szviete.. 
Tame ant kart pasidarė tamsu 
nes laivas prisisemes vandenio, 
nugarmėjo in dugną ir pasidąre 
tamsu kaip maisze.

Bet da ir dabar Tarnas apie 
save nemislino tiktai apie ne
laimingus keliauninkus, kurie 
pasiliko ant deganezio laivo.

— Biedni žmonelei! pamisli- 
no. —< Laivas nugrimzdo o kat
ras nemokėjo plaukt tai jau del, 
lojo nėra pagialbos!

Bet ir jo padėjimas buvo bai
sus. Vidur tamsumo jau nemate 
kraszto o dangus buvo apsi- 
niaukęs. Vienok nepražudė vil
ties.

Geroje mislyje plauke varty
damasis visaip ant vandenio.

Bet ant galo iszsidavinejo 
jam jog kiški per ilgai plaukia. 
Nudavė jam jog jau plauke pu- 
seadynos o da kraszto nebuvo.

Dabar apėmė ji baime kuri 
net krauja gyslose atauszino. 
Ant galo nužvelgė jis žiburėli 
lyg rodos isz kokios grinczeles 
stovinezios pagiryje. Tas dada- 
ve jam smagumo, suėmė visas 
pajiegas ir už keliu minutu pa
juto po kojoms dugną. Dabar 
jau galėjo gautis in kraszta. 
Eidamas lyg szviesai daejo gi- 
liukningai grinezelia. Czion su
lojo szuo o tuojaus viduje at
siliepe balsas:

— Kas ten?
Už valandos jau Tarnas buvo 

viduje grinczeles kuria užimi
nėjo girrios sargas ir datyre 
svetingo priėmimo.

Tokiu tai budu Tarnui pasi
sekė iszsisaugot nelaimes. Ma
tomai Apveizda saugojo ji ir 
dekavojo Dievui už stebuklinga 

(Toliaus bus.

Josios vy
ras ta diena iszvažiavo ant tur
gaus in artima miesteli. Mote
re pasinaudojo isz tosio® pro
gos pasiėmė vaikus su savim 
in skiepą po tam aplaistė visus 
su karasiiiu ir tfždege. O kad 
namas buvo atitolintas nuo 
kaimynu, todėl niekas nežinojo 
apie baisia nelaime. Vyras at
važiavęs rado tik pelenus sude
gusio namo ir kaulus sudegu
sios savo szeimynos.

DESZIMTS VAIKU SUDEGE 
DEGANCZIAM KAIME.
Ramnicu-Sarat, Komunija.— 

Mažiausia, dcszimts vaiku ir 
keli suaugusieji likos sudegin
ti baisioj ugnyje kuri sunaiki
no tris szimtus grineziu kaime- 
liję Bahaldu. Apie 30 žmonių 
likos sužeisti ir apdeginti. 
Daug gyvuliu teipgi sudege.

150 ŽMONIŲ NUSKENDO 
KINUOSE.

Yunanfu, Kinai. — Laivas, 
ant kurio radosi už daug žmo
nių ir tavoro, apsivertė ant eže- 

l ro Kunhu ir 150 pasažieriu nu- 
' skendo draugia su laivu. Visi 
laivo darbininkai taipgi žuvo.

PJLJESZKOJIMAS.

iszAsz Mateuszas Smailis, 
Mariampole® ap^kr., Garlaus 
parapijos, Girininku kaimo, 
Veiveriu gmino, pajeszkau ma
no pus-broliu ir pažinstamu. 
Malonėkite atsiszaukt ant ad
reso : Mat. Smailis,

9 Carbon Ave., Jessup, Pa.

----- #-----
Ka szita tauta, kaip ir kiek-Į 

\iena tauta pasaulyje, reika-i 
Jauja (langiaus už visko, tai 
sveiko juoko prie Juekvieno 
valgio ir dauginus linksmumo 

; tarpe valgiu. Linksmumas ne- 
iszpasakytai svarbus sveikatai 
o mes apie tai visai nei nemisii- 
ifame. Žmones in tai visai nei 
nekreipia atydos. Ar tai ofise, 
darbo vietoje arba namie, apsi-: 
dairyk ir patemysi kiek daugi 
pažystamu, arba giminiu, nuo
lat susiraukė, jie retai szypso- 
jasi o juokas jiems beveik visai 
nežinomas daigtas.

Linksmas žmogus retai de
juoja apie kokia nors pilvo li
ga, jis retai serga. Pradžia juo
ko yra susijudinimas ir kada 
musu palinkimas juoktis suju
dintas tai tas ant syk palinks
mina protą. Linksmumo pasek
me pasiekia kiekviena kūno da
li. Žmogaus protas ir nervu si
stema pilnai kontroliuoja žmo
gaus kuna sanmoningai ar ne- 
sanmoningai. Kontrole yra san- 
moninga kuomet musu valia 
veikia. Tokiu budu mes kada 
norime judiname savo musku
lus, verkiame, vaikszcziojame, 
sznekame ir rijame geryma ar
ba maistu net ir ant kiek laiko 
galime sulaikyti kvepavima. 
Galime pasijuokti. Jeigu tik 
daugiaus isz musu nepaisytu
me savo menkniekiszku rupes- 
cziu tai mes visi aplankytume 
geresne sveikata.

Juokas linksmina žmogų. 
Linksmumas nuszvieczia akis, 
iszvaizda tapsta raudonesne, 
žengimas tampresnis, visos vi
durines jiegos - sujudintos, 
kraujas geriaus cirkuliuoja, ir 
visi kūno svarbieji organai ge
riaus atlieka savo užduoti. Kū
nas kuris “juoku supasi',” vers 
protą juoktis taipgi. Ir tavo gy
dytojas tau pasakys kad tavo 
protinis padėjimas ant kiek 
nors valdo tavo sveikata.

Del tos priežasties valgio lai
kas kiekviename name privalo 
būti labai linksmu ir malonu 
laiku. Linksmumas tarpe mai
sto kursu tau geresnis negu vi
sos pasaulyje pilules arba gy
duoles. Iszsimokihk juoktis. 
Nuplauk rytini pikta jausma 
po maudyne ir linksmai eik 
prie pusrycziu. Nusiszypsavi- 

. mas yra užkrecziamas, neužil
go patemysi kad visa tavo szei- 

’ niyna szypsuojasi ir juokas ne
užilgo seka nusiszypsavima.

Vidurdienyj pasirink links
ma dranga praleisti kelias mi
liutas. Matysi kaip linksmai vi
sa diena prabėgs.

Pietus ir-gi linksmai pra
leisk. Kad nors ir ant stalo nėr' 
daug maisto lai kambaryje bu
na daugiaus linksmumo. Del 

: geresnes sveikatos — juokis.
1 F.L.I.S.

Wilkes-Barre, Pa.,— Pioneer 
Knitting Mills likos atidarytas 
szia sanvaite, po sustojimui 
penkių metu. Apie 500 darbi
ninku sugryžo prie darbo.

Na tai ir po Velykų, 
Ir visu musu bedu, 

Tik ne mano,
Neduoda man pasilsio tik in 

svietą varo. j 
Po szveneziu turėjau tuojaus 

runyti, 
Visokias naujienas vela rinkti.

Daug rasite mergų Najorko 
mieste, 

Niekur tiek ju negalima rasti,
Po keletą vienoje šluboje, 

Kaip peles susikimszia tunoja,
■ Bet apie vaikinus nėra ka 

sakyti, 
Veluk suvis apie juos nutylėti.
Yra tai vargingi sutvėrimai, 
Tenaitinei vargingi vaikinai, 
Niekad pinigu negali turėti, 
Turi merginom prafundyti, 

‘Todėl yra labai nuskurta, 
Iszblyszkia, tik kaulai ir 

skūra, 
Pa smėli a kai p skilvei,

‘O vargingi verszei.
Czion yra ir geru merginu, 
Yra ir davadnu vaikinu,

Bet apie tuosius užtylėsiu, 
Nieko apie juos negarsysiu. 
Tos mergicos vaikinus tik 

fulina,
Pasivaikszczioti po parka 

vadina, 
O kada isz ju pinigus iszvilioja, 

Tada apie juos nedboja. 
Nesenei viena mergina, 

Kalbino susiporuot viena 
vaikina, 

Kur ten kitame mieste gyveno, 
Na ir ant juoko susigadino. 
Na ir kas? Vaikinas pasi- 

vedžiojo,
Ir savo keliu iszlapsejo, 
Adgal namo nuvažiavo. 
Juk kur daug merginu, 
Tonais yra pantapliniu, 

Viena kita per dantis trauke, 
O net ir in akis iszszauke, 

Ne tik koliojesi,
Bet ir in plaukus kabinasi, 
Visko dabar neiszgiedosiu, 
Ant kito karto pasiliksiu.

— Jurgis Kupstaitis, 55 
metu, 480 S. Grant uly., nupuo
lė laiptais žemyn ir sunkiai 
susižeidė. Kaimynai atrado ji 
be sąmones ir paszauke miesto 
palicija. Nuvežus Homeopa
thic ligonbute, daktarai pri
pažino padėti kritiszka.

t Stasys Vuogas, Sr., 54 
metu amžiaus, 161 Holland uly. 
iri; c, Paliko žmona Ona, sū
nūs Stasi, ir Vincą; dukterį O- 
na; viena anuka ir viena seserį.

Duryea.,—Stasiukas Lis, 13 
metu, isz Wėst Avoca, likos pa
taikintas per Lehigh Valleys 
truki, kuris vaikiukui nupjovė 
abi kojas.

Kingston.,— Vincas Szuk- 
vietis vietinis graborius, ir 
žmona sulaukė gražios dukters. 
Motina ir duktė sveikos, o tė
vas labai linksmas, nes dar pir
mutine.

Inkerman., f Jurgis Gaver- 
laviczius, Laird uly., mirė nuo 
szirdies ligos dirbant prie WPA 
projektu. Paliko asztupnis vai
kus ir du broliu. Velionis atvy
ko isz Lietuvos 40 metu atgal.

Isz Chicago, III
Chicago, Ill., Aniele Jesu- 

niene persiskyrė su sziom svie
tu 17 diena Kovo. Velione po 
tėvais vadinosi Czincziute, kuri 
gimė Lietuvoje: isz Pasvalio, 
Talaczkoniu kaime. Pergyve
no Amerikoje apie 32 metus. 
Skaitė ji laikraszti “Saule” 
per 30 metu. Velione sirgo il
ga laika, iszguleĮdama lovoje 
apie 16 menesiu. Paliko duk- 
tere Rozalija, žentą Edvardu 
Gruebnau, sunu Kazimiera ir 
vyra Stanislova, kaipo penkis 
anūkus. Laidotuves atsibuvo 
su apeigoms Szv. Jurgio baž- 
nyczioje ir aplaidota ant Szv. 
Kazimiero kapu. Lai silsisi 
muisu sena skaitytoja amžinam 
atsilsije!

— Ar laukt pagelbos ar ežia 
reikia kitaip gelbėtis? — klau-

666 (uitabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City" I . . , Mo«ti»-No*ini laižai. Gausit aptiekei*

prąlcukc uKrokO-Į PamisiillCS tiumpai; jog JUO' Bandykite MRub-My-Tism” linimenta

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotojas tt 
- Geriausia Ambulance „ 

patarnavimas s z i o j 
apeLnkeje. Bile ko- įU 

V> kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil-

Jk, na pasirinkimą meta- 
T1' liszku ir kieto medžio 
I Grabu. Laidoja nu- || 
I mirelius pagal naujau- 
Į šia mada ir mokslą. h 

| Turiu pagialbininke » 
I moterems. Prieinamos J

prekes. . 
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-4

Po Velykų, in treczia diena, 
Buvo pesztyne ne viena, 

Ohajuj badai kokiam tai 
“filde,”

Ne vienam galva prabelde. 
Biles ir stiklai darbe buvo, 
Kožnas gavo, katras tik pa

kliuvo,
O kad tai buvo szventa diena, 

Tas neapejo nei viena,
O viena vaikina taip suteriojo, 
Daktaras daug darbo turėjo.
Kaip sziadien tasai vaikinas 

iszrodo ?
O-gi kakta rumbuota, 
Galva visa gužuota,

Ne greitai in svietą žiūrėti 
gales,

Lyg smert gera atminti turės.

Nuomones Iszmintingu 
Žmonių

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Maharoy City, Pa< _

§ Vargas žmogų drutina o 
gerbūvis kartais žmogų paga
dina.

§ Jeigu nelaime vilties ne
turėtu tai kožna szirdi sutru
pintu.

^Giltine viską su dalgiu nu
kerta tiktai geri darbai pasilie
ka.

§ Kas niekad aszaros neisz- 
lieja tas nuszluosty t kitiems ne
gali.

§ Su motere gyventi nega
lėsi jeigu tankiai užstratyti ne
mokėsi.

§ Jeigu žmogus jau visko 
t urėtu, tai ko ant pagalios užsi
manytu?

§ J eigų katinėlis sparnus tu
rėtu tai joki® žvirblelis ant sto
go neisztupetu.

§ Yra tokiu žmonių kurie 
kitiems rožes po kojų beria o 
mislina pikta, kaip rodos žari
jas žeria. ,

§ Geras laikrasztis žmogui 
daug naudos atnesza o tokis 
yra “Saule” kuris tukstan- 
ezius varguose suramina.

I



"SAULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
KAIP PRIVALO

GYVENTI
VEDUSIOS POROS

— Ketverge pirma diena 
Balandžio arba Apriliaus. Taja 
diena teipgi pri- 
puola angleka- / ‘ \
siu szvente teip 
vadinama Eight 
Hour Day nuo 
kada iszlaimčjo 8 valandų dar
bo diena. Žinoma taja diena 
kasyklos nedirba.

— Velykos pere j o malsziai 
mieste. Mieste buvo daug sve
teliu atvažiavusiu isz kitur at
lankyti savo gimines ir pažys
tamus. Kiti vela iszvažinejo isz 
miesto kitur.

—■ Velykos buvo gana szal- 
tos, moterėles truputi buvo nu
siminė kad negalėjo pasirodyt 
savo naujose szlebese todėl bu
vo priverstos neszioti 
tiems drapanoms.

— Pagal naujausia 
tai Mahanojuj randasi 
gyventojai. Paviete Schuylkill 
t andasi 235,505 žmones o viso-

Kaip kožnas kitas luomas

žiemi-

skaitli
14,784

t Apie asztunta valanda
Nedėlios ryta, persiskyrė su (taip ir luomas moterystes turi 
sziuom svietu gerai žinoma se- savo privalumus, savo sunke- 
na gyventoja Agnieszka, myli-, nybes ir nesmagumus, kuriuos 
ma gyvenimo drauge Szimano paeziuoti iszpildyt, kentet ir . 
Abraczinsko, kuri susilaukė paneszt privalo. (

nuo kito yra persiskyria trum- J 
pa laika.

Toji isztikimyste vienas del 
kito nuo nupuolimo dorybėje 

.nuliudime, ligoje ai- kitokiose1 
nelaimėse, vienas kita szelpiaj 
ir sudrutina o nors ir katras isz 
;iu nupultu tai vienas kita pa-j 

■ kelineja kaip kalba Szv. Povy- 
las: “Pasiszventes per dora ir' r 1 r

t teisinga vyra.”— (l.Kor.7,14) i 
i 1

puikaus amžiaus, 86 metu, per-Į Susiejo!, vyrai ir moteres, \ Km \ ieszpatauja tokia mei- 
gyvendama Amerikoj ir Maha- idant vienas kitam nuolatos bu- tarp v'1i° arm°teies tai vy- 
nojuj 57 metus. Velione sirgo t i pagialboje ir linksmybėj: 
ilga laika. Isz Lietuvos paėjo vaikuczius, kuriuos Dievas 
isz Kalvarijos parap. ir pavie- ’ jums nusiuns, kad Krikszczio- 
to, Podpilekalnio kaimo ir po' niszkai juos išzaugintumet, ne- 
tevais vadinosi Gelgocziute. atsiskiriant su savim gyvent 
Paliko dideliam nuliudime sa- pakol vienas ar kitas nestos ant 
vo vyra, Szimana, kuris gyvena sūdo Visogalinczio. — Kas jum 
ant 623 W. Spruce uly., ir vie- j yra reikalinga, vyrai ir mote- 
na duktere Katre pati Williamo res, tarp jus. Kaip-gi taji luo- 
Anderson, Haddonfield, N. J., ma moterystes galima pageryt? 
penkis anukus ir 4 pro-anukius.
Laidotuves atsibus Utarninko to privalo valdyt jusu mislis, 
ryta, 9 vai., su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Rėklaitis 
laidos.

Szirdinga meile del viens ki-

— Jonas Staneviczius,, ap- 
tiekorius isz Filadelfijos, su 
szeimynele dalyvavo laidotuve- j

I kalba ir darbus o kur meiles ne
siranda ten yra naminis nupuo
limas, barnis, keiksmai, neapy
kanta, nepaklusnus vaikai, at- 
szales naminis pasielgimas, vis- 

; kas yra sunkenybe. Kur viesz- 
j patauja meile namuose, nors

rąs nesuvalgys ir neiszgers nie
ko be paczios, nieko neiszduos 
ant nereikalingu daigtu, pasi
linksminimu, girtavimo, pralo- 
szimu, nes žino kad turi paczia 
apdengt kaip savo locna kuna 
ir rūpintis apie ja kaip rūpina
si savim. Kur randasi meile 
tarp poru, ten paeziuoti gy vėna 
sutikime, nesibara, nesimusza, 
nepersiskiria, vaikai Kriksz- 
czioniszkai užauginti, ligoje tū
li tikra apgloba nes meile yra 
kantri, gera, pikto nedaro, ne
duos piktu misliu bet viską 
kantriai nukens ir panesz.

TAI TIK MAŽAS PULKELIS ISZ 21 VAIKU TOS SZEIMYNOS.
James Masse (ant kaireses) stovi su savo 15 vaikais isz pulkelio 21, įprie savo namo 

Goodrich, Ontario, Kanadoje, kada jie susilaukė savo 21-ma kūdiki. Visi gimė vieno tėvo ir 
motinos ir gyvena namie arba netoliimoje nes vyriausi turi dirbti ant užlaikymo mažesniųjų. 
Pagal tėvo apreiszkima tai visi sveiki ir linksmi isz savo būvio. Manoma kad tai didžiaus'ia 
szeimyna kokia randasi Kanadoje ar S'uv. Valstijose.

^UBAGAS KLASTORIS«*>

je Pennsylvanijoj yra 9,631,360. se sav0 uoszvio> Jono Holley,1 P<lUUjar“ “ ’ T | 
Musu valstija turi 44,832 ketur-1230 E. Railroad uly., kuris kita-i1 a ar 8Veika^ 1
kampines mylės ir susideda isz dos iaike saliuna ir pergyveno gUmaS ai a A aigas, jaunys a 
cn . . . ar senatve, neapleidžia vienas67 pavietu. rnieste 52 metus ir kuris mirė

— Praeita Ketverga angle- praeita Petnyczia. Holley gimė 
kasiai Mahanoy City kasyklų | Czeko-Slovakijoj ir paliko sep- 
sukele “sėdinti straika” arba tynis vaikus.
geriau sakant, protestą priesz 
virszininkus kasyklų kurie at
sisakė darbininkus iszvežti in 
virszu “gunbote,” kuriuos pa
prastai isztraukinejo isz tre- 
czio lifto. Virszininkai apreisz- 
ke anglekasiams kad turės eiti 
pėksti in virszu, kas užimtu 
apie valanda laiko.

— Poni Agota Juodeszkiene, 
gyvenanti ant W. Spruce uly., 
ir poni StankeVicziene, kuri 
taipgi gyvena ant W. Spruce 
uly., serga gana pavojingai na
mie.

— Apie pirma valanda, Ne
dėlios rytą Velykinis garnys at
silankė po pastogia Edwardo 
Izdanavicziu, ant 528 W. South 
uly., palikdamas sveika ir pa
togu sūneli. Diedukas Jakubo
nis su pacziule džiaugiasi isz 
savo anūkėlio.

Mahanojaus Katalikisz-

kito nes juos palinksmina, 
gialbsti darbuose ir velija vie
nas už kita gyvasti atiduoti. — 
Vyras myli savo paczia kaip 
locna savo kuna, kaip pats są

Gera motere stengėsi vyrui 
visame intikt ir būti pagialboje 
ir taip turi būti vyras. Bet dau
gelis vyru taip atsimoka už 
moteres isztilęimyste kad viską 
nuo jos slepia ir paima del sa
ves o motere, kaipo nevalninke 
vos su vaikucziais iszsimaiti- 
na.

Kas žino kokis jusu kenteji-
kos parapijos paaukavo sekan- ve, kaip tai mokino Szv. Povy- mas ir erszkecziai jusu gyveni- 

las raszydamas pas Efezus: me? Nežinau ir nenoriu žinotiežiai ant seminarijos, Filadelfi
jos diecezijoj sekaneziai: Airi-(“ Ten vyras ir pati stanavija bet del jusu geroves, jusu lai- 
sziai $300; Lietuviai $133.74; viena kuna, viena ypata.” —Įmes, del apsaldinimo jusu gy- 
Slovakai $81.50; Lenkai $52.09 Vyras nesuvalgys ka geresnio venimo gerai isztyrinekite ka- 
ir Italai $18.62. Viso surinkta jeigu nepasidalintu su savo pa- me yra kalte? Gal prisiega,.'ku- 
visoj diecezijoj, $230,156.36

— Szv. Juozapo diena, 19ta 
Kovo, 9 praizas laimėjo sekan
tieji, Mahanoy City: ponas Jur
gis Kriaucziunas, E. Mahanoy 
av.; ponia Dereszkevicziene, W. 
Mahanoy av.;
W. Centre; Cicilija Kinkus, E. 
Pine uly. McAdoo: 38 So. Ta
maqua uly.; 42 S. Tamaqua uly;
p. Ed. Subaczius, Sherman uly. 
Hazleton: ponia Salickiene, 
McKinley uly ir p. H. Auguny- 
te, McKinley uly.

— Kun. J. Baltrūnas.

ežia, nekenstu jeigu pati ken- ria tai prižadėjote vienas ki- 
tetu varga ir bada su vaikais tam, nedalaikete. O gal, saugok 

! arba kituose kampuose turėtu Dieve, priėmėt moteryste be 
Ijeszkoti prieglaudos o jis ture-, Sakramento ir palaiminimo 
1 tu visko pilna, pasiredinetu ge- Dievo? 'Todėl, kaip-gi galite 
rai ir puikiai ir naikintu turtą nuo Dievo tikėtis dabar palai- 

• ponas Rėklaitis ' ’)e re^alo. Kur vieszpatauja minimo jusu gyvenime? Bet

Puikioj aplinkinėj, prie upes 
Narvos gyveno turtingas ma- 
luninkas, kuris turėjo paczia 
Magrieta ir vienatini sunu Ma- 
teuszeli. O kad maluninkui ge
rai sekesi, nes už saikus ir pa
vogtus javus eme nemažai pini
gu, pastanavijo del sunaus cze- 
dyt ant jo auginimo. Ko tik sū
nelis užsimanė, turėjo gaut; 
paikino tėvas ir motina o vie
nok neiszrode gerai nes buvo 
suvytęs ir iszblyszkes. Kaimy
nai, nenorėdami malunnka rū
pint, tarp saves kalbėjo jog 
Mateuszelis ne ilgai trauks ir 
rūpinosi kam maluninkas už- 
raszys savo turtus, jeigu vaiku 
neturės.

motinos. Prasze ir tai ubago 
idant tankiai danesztu apie jos 
sūneli. Ubagas prižadėjo viską 
iszpildyt ir atsisveikinęs suma- 
luninke trauke keliu ant gir
ios.

Ne po ilgam sugryžo malu
ninkas isz lauku. Pati iszbego 
prieszais ir su verksmu papasa
kojo apie sūneli ir apie tai jog 
jam nusiuntė per ubaga daig
ius, sermegaitę czebatus ir t.t.

— O tu paiko! — paszauke 
juokdamasis maluninkas,— tas 
ubagas tave apgavo; iii kur jis 
nuėjo?

— Tiesiog vieszkeliu ant gir- 
rios, atsake susirupinus pati.

Maluninkas sėdo ant arklio

labai rambus ir negaliu pajot.
Nusėdo nuo arklio malunin

kas, nuėjo pjaut karklelio bet 
ne karklelio tiktai geros lazde
les ant ubago kailio. Ubagas 
suprato jog tai del jo ir nelauk
damas sugryžtanezio malunin- 
ko, perkabino savo krepszius 
per arkli, sėdo ir davės pora 
lazdiniu per szonus arkliui nu
dundėjo palikes maluninka. 
Kada tas iszgirdo dundėjimą 
greitai sugryžo bet ubago ir 
arklio jau nerado. Kaip muilą 
suvalgęs, sugryžo namon o pa
ti paklausė:

— Na ka, duszele, ar pavijai 
ubaga?

meile tarp vedusios poros, ten jeigu jums gerai pasiveda tai 
paczios atsiduoda vyrams, kaip pildote ta, ka viens kitam prie 
mokina Szv. Povylas ir tai taip altoriaus prisieget priesz Die- 
panasziai, kaip bažnyczioje at
siduoda Kristui. Bažnyczia ne- 
siprieszina priesz Kristų nes 
Ji paguodoja, yra jam paklus
ni, panasziai ir gera pati pa
guodoja savo vyra, nesiprieszi-

va ir susirinkusius liudintojus.

Geriausia yra neužmirszt ka 
raszo Rasztas Szventas: “Kas 
tau nemiela, nedaryk kitam.”

SHENANDOAH. PA.
— Viktorius Liszevskis, 

gyvenantis Zions Grove, laimė
jo arkliu loterijoj, Irish Sweep
stakes, 30 tukstaneziu doleriu. 
Dirba jis ant WPA projekto. 
J(eigu jo arklys butu laimejas 
tai butu aplaikes net 150 tuks
taneziu doleriu bet ir tuom lai
mikiu yra užganadintas.

— Ronaldas, 20 menesiu 
sūnelis Alberto Dereszkevi ež
iams, 316% W. Lloyd uly., bai
siai apsiszutino inpuldamas 
■in viedra verdanezio vandens. 
Likos nuvežtas in vietiniu li- 
gon'bute iant gydymo.

t Antanas Deltuva mirė pas 
savo broliene Cassie Deltuvie
ne, 224 Lloyd uly., po ilgai li
gai. Velionis'per daugeli metu 
dirbo kasyklose. Paliko seseri 
Grencela, Frakcvillej, viena se- 

<lkute ir broli Lietuvoje. Velionis 
{•prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos.

' New Philadelphia, Pa.,—Pa
ti Kazimiero Krasnovskio, 41 
Water uly., likos sužeista in 
koja ir josios sūnelis Karoliu
kas in ranka, automobiliaus ne
laimėje arti Brocktono, praeita 
Ketverga. Likos nuvežti in 
Coaldales ligonbute.

Philadelphia, Pa., f Senas 
Amerikos gyventojas ir laik- 
raszczio “Saules” skaitytojas 
Liudvikas Gudaviczius, 60 metu 
amžiaus, mirė nuo szirdies ligos 
užpereita Ketverga ir buvo pa
laidotas Panedelyje, 22 diena 
Kovo. Velionis, pasiturintis 
žmogus, gyveno Cornwells 
Heights, Pa., arti Philadelphi- 
jos. Paliko paczia ir viena ve
dusi duktere. Teipgi du bro
liu: Adolpha ir Juozą Phila- 
delphijoje. Daugeli metu atga
lios gyveno Mahanoy City, Pa.

Paskutines Žinutes
Shreveport, La. — W. S. Kir

by, 51 metu, nuszove ant smert 
savo 20 metu pacziule po tam 
pats sau atėmė gyvasti. Buvo 
apsipaeziaves tik tris menesius.

New London, Texas. — Pir
ma karta, Panedelyje, vaikai 
susirinko in dali mokslaines ku
rioje buvo baisi eksplozija ir 
kurioje žuvo 437 vaikai. Buvo 
tai liūdnas susirinkimas nes 
vaikai nemate daugeli savo 
draugu ir draugiu.

New* York. — Franas Byrnes 
nuszove patogia Veronika Ge
deon, 20 metu, jos motina ir 
pats save. Moteres vyras, atejas 
vėlinti linksmu Velykų savo 
paežiai, su kuria buvo persisky- 
res, užtiko visus tlris lavonus.

na jam, nesiranda jos szirdyje 
neapykantos ir tinginiavimo. 
Vyras neturi ja laikyti už tar
naite arba už kokia tai neval
ninke, nepasielginet su ja su 
pasisziauszimu ar rustai bet tu- 
ri paguodoti ja kaipo paczia ir 
nuolatos turi ja mylėt kaip pir
ma karta ja pamylėjo kada su 
ja susipažino.

Isz tokios meiles užgims pa- 
guodone viens del kito o isz tos 
paguodones užstos isztikimys
te, atvirumas ir pasiszventimas 
nors ir gyvasti reiketu paau-1 
kauti viens už kita. Parodys 
vienas del kito tokia meile ko
kia parode Jėzus del Bažny- 
czios Savo. Jėzus davė savo gy
vasti už bažnyczia Savo o geri 
vyrai ir geros moteres pasi- 
szvens savo gyvasti del viens 
kito.

Vienokia paguodone del vie
nas kito pasaldina.gyvasti, su-1 
ramina nuliudimuose, apsau
goja nuo bjauriu kalbu ir t.t.

Per meile del viens kito už
gims isztikimyste del viens ki
to, neateis jums ant mislies su- ■ 
laužymas tojo Sakramento mo-1 
terystes arba sulaužymas pri-1 
siegos nes szventa meile, kuri 
vieszpatauja jusu szirdyse, prie 
to nedavęs. Ar tai namie ar ke
lionėje, pati mislina tik apie' 
savo vyra o vyras apie savo pa-; 
ežia ir pikta mislis niekad ne-1 
ateis jiems in galva kada viens

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

Andujar, Iszpanija. — Val- 
diszki kareiviai su pagialba 
eroplanu ir maszininiu karabi
nu užklupo ant pasikėleliu ke
liose vietose. Musziuose daug 
užmuszta ir sužeista.

Valencija, Iszpanija. — Val
džia tikrai dažinojo buk Itali
ja ketina siunsti in kėlės dienas 
apie 100 tukstaneziu Italiszku 
kareiviu in Iszpanija in pagial
ba pasikeleliams; Vokietija 
taipgi prigialbsti pasikeleliams 
siuntimu amunicijos, tankas ir 
armotas. Lyg sziam laikui pa
sikeleliams prigialbsti 80,000 
Italu ir 40,000 Vokiecziu.

Salamnca, Iszpanija. — Apie 
500 valdiszku kareiviu likos už
muszta per pasikeleliu eropla-, 
nūs kurie Įeidinėjo bombas 
ant miesto ir pasikeleliu pozi
cijos. Bombos padare daug ble- j 
dės mieste. Daugeliose vietose! 
namai pradėjo degti ir manoma Į 
kad iszdegs puse miesto pakol 
galės apmalszyti liepsna.

Bayonne, Francija. — Tele
gramai danesza buk Francu- 
ziszkas laivas, gabenantis ang- ■ 
lis, buvo bombarduotas artimo
je Iszpaniszko pakraszczio ir 
tuojaus nuskendo.

Pranaszavimai kaimynu isz- 
sipilde. Mateuszelis kas karta 
menkyn ėjo ir taip viena diena 
pabaigė gyvasti nes ir dakta-Į 
rai negalėjo ji užlaikyk Verke 
maluninkas o motina da labiau. 
Treczia diena atsibuvo puikios 
szermenys ant kuriu buvo su
kviestas visas kaimas. Raęiino 
maluninka kaimynai ir tas in 
kėlės nedeles prie užsiėmimo 
užmirszo apie sūneli.

Su paczia maluninko kitaip 
dėjosi. Jai, 'kada tik pareidavo 
ant mislies, tai be aszaru neap
sieidavo. Ant tuszczio kūmos 
ja ramino sakydamos jog Die
vas in ta vieta duos kita sūneli. 
Maluninke nesidavė nuramint.

Taip perėjo puse metu. Vie
na diena in grinezia atsilankė' 
ubagas o inejas tarė:

— Tegul bus pagarbintas.
— Ant amžių, — atsake 

triūsdama po grinezia malunin
ke.

— O isz kur, senuk?
— Oj, isz toli, gaspadine 

brangiausia, — isz toli nes net 
isz ano svieto.

— O Dievyti! Ar laikais ne
pasitikote su mano Mateusze-
liu.

— Žinoma jog pasitikau. į 
Kaip in ežia keliavau tai ganė 
kiaules pakelyje, — liepe jums 
duoti labas dienas.

— O j tu Dievulėliau! Tai 
mano sūnelis ant ano svieto tu
ri kiaules ganyt o namie ju ne- 
gane, oj Dievyti, Dieve!

Ir maluninke pradėjo verkti 
riszdama tuom laik punguleli 
su visokiais valgiais. Indejo 
taip-gi nauja sermegaite ir cze
batus o in skudurėli inriszo si
dabrui rubli ir in kszenuka ser
mėgos indejo idant Mateuszelis 
turėtu ant kringeliu. Dave po 
tam ubagui szmota lasziniu, 
skilandžio ir pus-auksino, pra
sze gražiai idant nunesztu Ma- 
teuszeliui ir pasveikintu nuo

ir nusivijo ubaga. Viduryje gir- — Pavijau, — atsake lėtai — 
nos dasivijo ubaga o pagarbi- o dažinojas jog ubagas teisybe 
nes poną Deva tarė: kalbėjo, nusiuneziau. Mateusze-

— Mano seneli, palaikyk ma- Imi arkli idant galėtu raitas 
no arkli, asz tuom laik nusi-j kiaules užverstinet nuo draus- 
pjausiu karkleli nes rudspange miu.

GALIJOTAS IRNYKSZTUKAS SUSITIKO.
Ana diena ant arkliu parodos buvo rodoma daug visokiu 

arkliu bet nepapraseziausiais buvo szitie, didžiausias ir ma
žiausias arkliukas. Tasai milžinas Claydestale sveria viena to
na o mažiulelis yra Wee Jimmy, kuris turi vos 23 colius augsz- 
czia ir sveria 36 svarus, kuris gali palyst po pilvu tojo galijoto.

Rabinas Buvo Drąses
nis Už Kunigą

Kitados Lietuvoje gyveno la
bai turtingas bet labai piktas 
dvarininkas. Žmones bijodavo 
pas ji užeiti, taip jo bijojo. Atė
jo dvarininko varduves. Vieti
nis kunigas norėjo eiti dvarpo
niui sudėti gerus velinimus bet 
pats bijojo eiti todėl pakvietė 
vietini Žydiszka rabina kad 
jam draugautu ir nuėjo abudu 
pas dvarininką. Nedrąsiai abu
du inejo in pakaju kad jam su
dėti gerus velinimus bet vos 
perženge slenksti kad sztai po
nas pagriebė revolveri ir pra

dėjo szaudyti. Kunigas sprūdo 
per duris ir suemes sutona, dū
me namo. Rabinas taipgi norė
jo bėgti bet paszokinejas isz 
baimes ant galo apsimalszino 
ir pasiliko pakajuje. Ponas pa
baigęs szaudyti nusijuokė gar- 
sei ir tare in rabina:

•—■ Sveikinu tamista. Matau 
kad tu esi drąsus žmogus ir ne
bijai kulku. Tokius asz labai 
myliu ir paguodoju. Pr.aszyk 
manes ko nori, asz tau nieko 
neatsakysiu.

Atsigavęs nuo baimes rabi
nas pradėjo kalbėti:

— Niu, jeigu taip, tai mel
džiu pono duoti man czystas 
apatines kelnes;..
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