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Isz Amerikos KATALIKAS SUSAR- MATINOJEDIEVIUS
SU SAVO PASIELGIMU.

Baltimore, Md. —• Didėlėje’ 
kriaueziu szapoje, kur dirba 
daugelis Lenku ir kitokiu tautu 
žmones, tarp kuriu randasi 
daugelis bedieviu ir netikėliu, 
kaip tai paprastai yra tarp 
“szneideruku”, atsitiko ana 

■ diena nepaprastas atsitikimas 
kuris iszvere didele intekme ne 
tik ant Lenkiszku- kriauezuku 
bet ir Protestonu.

Pranas Mankovskis, 32 metu 
amžiaus kriauezius, daug nu- 
kente nuo tuja bedieviu kurie 
iszjuokinejo ji ir jo tikėjimą 
tankiai užklausdami in ka jis 
tiki. Karta, negalėdamas isz- 
kensti, staigai atsiklaupė vidu
ryje szapos, persižegnojo ir su
kalbėjo visa “Tikiu in Dieva 
Tęva ir 1.1.” Nusistebėjo susi
rinkusieji bet istfklause jo mal
dos po tam Pranas atsikėlė ir 
užklausė visu: “Dabar visi ži
note in ka tikiu nes girdėjote 
mano iszpažinima bet dabar 
jus man pasakykite in ka jus 
tikite?

Niekas ne žodelio neatsake 
ant tojo užklausymo tik užsi- 
sarmatine nuleido akis ir nuo 
tos dienos daugiau jau neužka- 
binejo Frana ir jo tikėjimą.

KUNIGAS ISZRADO GY
DUOLE ANT SUKATU.

Philadelphia, Pa. — Katali- 
kiszkas kunigas, Bernardas R. 
Hubbard, ana diena laike pra
kalbos del studentu Temple 
Universitete, apreiszke buk ant 
mažos salukes pakrasztyje 
Alaskos, likos surasta būdas 
gydymo kuris užbėgs sukatoms 
arba džiovai. Kunigas Hub- 
Mrd, pirmininkas departamen
to geologijos Santa Clara Uni
versitete pasako ‘buk apie du 
szimtai žmonių iszsigyde ant 
Kings Island nuo sukatu per 
naudojima aliejaus isz mariniu 
szunu (seals), kuris labai yra 
pasekmingas del gydymo suka
tu ir iszgydo plauczius.

APLAIKO PASZIALPA NUO 
VALDŽIOS BET VAŽIUOJA

ANT KARŪNACIJOS.
Detroit, Mich. — Mrs. Viole

ta 'Crocker, kuri aplankydavo 
paszialpa nuo valdžios, ana die
na davė sau pasiūti puikia -szle- 
be kuria ketina neszioti ant ka
rūnacijos Angliszko karaliaus. 
Kada apie tai dažinojo valdžia, 
sulaikė jai paszialpa. Motore 
aiszkino buk pinigus ant kelio
nes ir szlėbes prisiuntė jai se
suo isz Anglijos. Administrato
rius paszialpos, G. R.. Harris, 
sake kad jeigu toji m Jtere isz- 
duoda tiek pinigu ant nuvažia
vimo in Anglija pažiūrėti kara
liaus karūnacijos, tai paszialpa 
jai nereikalinga nes tuos pini
gus galėtu sunaudoti ant geres
nio tikslo.

SLAPTINGA PATI APLAI
KE 100,000 DOLERIU.

Atlantic 'City, N. J. — Sudas 
pripažino del Mrs. Elsie Mitch
ell visa turtą Arthuro Richards, 
po jo mireziai, su kuria jis gy
vena slaptingai per 17 metu. 
Turtas isznesza ant 100 tuks
taneziu doleriu. Motere susi
laukė su juom viena sunu, gy
veno viena ir niekas nedasipra- 
to kad velionis įgyveno su mo
tere. Draugavo jis su geriau
siais draugais ir buvo guodo- 
tas per visus su kureis susipaži
no. Motere laike teismo pasakė 
buk Richards praleisdavo su ja 
Panedelius, Seredas ir Petny- 
czias. Sudžia Warke pripažino 
jai visa jo turtą kaipo legalisz- 
ka motere mirusio žmogaus.

KUNIGAS KURAS PALIKO 
$72,089.10 TURTO.

Scranton, Pa. — Oficialiszkai 
paskelbta kad nesenei miręs ku
nigas J. Kuras, kuris buvo pra- 
baszczium czionaitines Lietu- 
viszkos parapijos, isz viso pa
liko sekanti turtą: grynais pi
nigais $40,451.82, visokiais boli
dais ir szeroms $15,479.29 ir 
$16,158.01 kitokiais turtais — 
viso $72,089.10

Paliktam testamente kunigas 
Kuras paliko visokioms bažny- 
czionis ir visuomenes instai- 
goms 20 tukstaneziu doleriu bet 
kam likusius pinigus paliko tai 
da nedažinota.

Kam Kristaus apasztalams 
krauti tpkius žemiszkus turtus?

PASLĖPĖ NUO SAVO 77 ME
TU VYRO $60,000 IR DINGO.

Atlantic City, N. J. — Keli 
menesiai adgal apsipaeziavo 77 
metu Szimas Vortigren su pana 
Ethel Jenkins, 37 metu, ir se
nas kvailys mane kad įsu juom 
laimingai gyvens. Vincziavone 
atsibuvo Oktoberio menesyje o 
Decemberyje jau persiskyrė. 
Tula diena jauna paeziule pa
kvietė savo seni kad ateitu pas 
ja gyventi. 'Szimas atsinesze vi
sa savo turtą krepszyje, susi
dedanti isz pinigu ir bondu ver
tes 60 tukstaneziu doleriu ku
riuos moterėlė uždare kitam 
kambarėlyje ir jam atidavė 
rakta bet ant rytojaus spyna 
buvo atpleszta ir pinigai su 
bolidais dingo drauge su mote
rėlė. Dabar senis pasiskundė 
palicijai bet lyg sziol moterėles 
nei pinigu nesurasta.

VALDŽIOS AGENTAISURADO $21,525 AUKSE
PO MIRCZIAI ŽMOGAUS.

Washington, D. C. —- Joseph 
E. Murphy, valdžios slaptas 
agentas apreisžke kad jis su pa- 
gialba mirusio S. E. Bills gimi
niu, surado ant jo farmos 21,525 
dolerius aukse kurie radosi ke
turiose stiklinėse bonkose 
(jars) artimoje St. Mary’s, W. 
Va. Pinigai buvo po 5, 10 ir 20 
doleriais aukse.

Istorija tojo paslėpto aukso 
paeina da nuo 1918 meto kada 

I tai velionis turėjo Panamos 
i bondus aukse ir jau pasibaigė 
o szeimyna melde valdžios kad 
surastu taisės bondas. Sesuo 
velionio, Mrs. B. J. Hope, ap
reiszke valdžiai kad velionis 
turėjo daug auksiniu pinigu bet 
ju nesurado po jo mireziai.

PADIRBO PUIKIA SKRIP
KA ISZ ZAP ALKU.

Springfield, Ohio. — James 
A. Davis, 70 metu žmogelis, su
manė padaryti skripka isz me
džio isz kožnos valstijos bet tik 
aplaike szmoteli isz Arkansu. 
Nenusimindamas ėmėsi ant ki
tokio budo ir po 1,658 valandų 
laiko, padirbo puikia skripka 
isz zapalku, celuloido ir tojo 
szmotelio medžio isz Arkansu. 
Davis negali grajyt ant skrip- 
kos kuria padirbo isz 5,327 za
palku ir 2,027 -szmoteliu celiu- 
loidos o 18,591 zapalkas sunau
dojo ant padirbimo dėžės del 
skripkos. Praleido jis 727 va
landas ant padirbimo skripkos 
ir 931 valandas ant dėžės.

Davis padirbo ir kitas skrip- 
kas ir pirmutine nuvežė in Na
tional Mūzeju in Washingtona 
kur jam iszreikszta kad tai pir
mutine tokia skripka padaryta 
vien tik isz zapalku.

SUVAIKSZCZIOJO 171,000 
MYLIU.

Ashland, Pa. — Ana diena 
pro czionais (arti Mahanoy Ci
ty) praėjo žmogelis kuris at
kreipė ant save didele atyda 
žmonių. Buvo tai Arthur as Mc- 
Marrold, 45 metu amžiaus, ku
ris paeina isz Edinburgo, Szko- 
tijos. Apleido jis savo tevisz- 
kia, Sausio 1 diena, 1921 mete 
ir nuo tos dienos eina aplinkui 
svietą. Jau perejo jis beveik vi
sa Europa ir dabar eina in Va
karines dalis Suv. Valstijų. 
“Man iszrodo kad Amerika ei
na per greitai bet man geriau 
patinka eiti pekseziam ne kaip 
važiuoti automobiliais ir elek- 
trikiniais trukiais,” kalbėjo ta
sai Szkotas. Sake jis kad jau 
suvaikszcziojo 171 tūkstanti 
myliu ir perplauke 81 tūkstanti 
myliu ant mariu.

VOKISZKAS ZEPELINAS 
GABENS VISKĄ.

New York. ■—- Dabar galim; 
siunsti ir savo sena kumele in 
Europa per oralaivi—zepelina. 
Vokiszkas zepelinas “Hinden- 
burgas,” kuris lėks 18-ta karta 
isz Lakehurst, gabens taipgi 
visoki tavora. Jeigu kas sau 
geistu pasiimti savo forduka iii 
Europa tai užmokės $750, o už 
arkli kelione kasztuos $300. 
Tasai oralaivis iszleks isz Lake
burst 6-ta diena Gegužio su 
daug tavoro.

ROOSEVELTAS PASKYRĖ 
PENNSYLVANIJAI 65 MI
LIJONUS DOLERIU ANT 

WPA PROJEKTU.
Harrisburg, Pa. — Preziden

tas Rooseveltas paskyrė 65 mi
lijonus doleriu ant visokiu WP 
A projektu kurie prasidės dirb
ki neužilgio, daugeliuose pavie
tuose, Pennsylvanijoj. Tas duos 
del daugelio žmonių visokius 
darbus.

Bet kitose valstijose manoma 
praszalint nuo visokiu darbu 
apie 160 tukstaneziu žmonių 
nuo WPA darbu. Apie 1 Jula- 
jaus menesio turės darbus tik 
1,925,000 .žmonių. '

STRAIKAI VIS KYLADARBININKAINERIMAUJA
SPIEESI SAVO TIESU.

Hollywood, Cal. — Czionais 
sustraikavo visi darbininkai 
kurie dirba krutamuju paveiks
iu kompanijose, kaip tai malio- 
riai, siuvėjai drapanų ir kiti 
artistai dirbanti prie paveiks
iu.

Trenton, N. J. — Thermoid 
Rubber Co. dirbtuvėse sustojo 
darbininkai spirdamiesi dides
nes mokesties.

Detroit, Mich. — Packard 
'Motor Co jau beveik užbaigė 
daryti nauja kontrakta su dar
bininkais ir už keliu dienu visi 
darbininkai sugrysz prie savo 
darbu.

Akron, Ohio. — Firstone Tire 
& Rubber Co., užtvirtino nauja 
kontrakta su kompanija ir su- 
grysz prie darbo.

UŽ 6 VISZTELES VISA GY
VASTĮ IN KALĖJIMĄ.

Parkersburg, W. Va. — Už 
pavogimą szesziu viszteliu, 
Hartley V. Clegg, 37 metu, li
kos nubaustas ant visos gyvas
ties in kalėjimą. Sudžia Penny
packer skaitydairfas jam baus
me, apreiszke buk jis yra senu 
prasižengėliu ir jau baustas 
daugeli kartu todėl buvo jam 
geriausia praleisti paskutines 
dienas kalėjime.

SARGAI KALĖJIMO NUSZO- 
VE ANT SMERT 4 

KALINIUS.
Moundsville, W. Va. — Isz 

tarpo tukstaneziu kaliniu, ku
rie dirbo ant lauko prie West 
Virginia vaistinio kalėjimo, pa
bėgo keturi. Sargai greit pasi
vijo pabėgėlius paleisdami iii 
juos szuvius isz maszininiu ka
rabinu. 'Tieji keturi kalininkai 
sulaikė dreiveri tro'ko kuri pri- 

, spyrė su peiliais kad juos rpa- 
siimtu su savim bet nenuvažia
vo toli pakol juos suseke.

VALDŽIA ARESZTAVOJO 
DUKOBORCU DVASISZKA- 
JI KURIS BUVO VALKATA 

IR NUTRUCINO TRIS 
ŽMONIS.

Victoria, B. C. — Dvasiszka- 
sis 20,000 Dukoborcu, Petras 
Verigin, likos aresztavotas ir 
nubaustas ant trijų metu kalė
jimo už val'katysta ir nužiūrė
tas 'už tris žudinstas Nelson 
distrikte ir už pavojinga apsir- 
gima kitu žmonių kurie buvo 
užtrucinti. Toje aplinkinėje 
nuo kokio tai laiko taipgi buvo 
keli padegimai ir kiloki prasi
žengimai kuriuos sudeda ant 
tojo dvasiszkojo.

iSztamas Dukoborcu pribuvo 
isz Rusijos kur sentikiai atsi
skyrė, 1785 .mete, nuo kitu, pri- 

' būdami in Kanada kur pildė sa
vo įsentikiszkas bažnytines 
apeigas. Daugeli kartu buvo 
aresztavotais už nepadorus pa
sielgimus ir prasižengimus.

PACZIULE PAREIDAVO 
NAMO 2-ra VALANDA RY
TE; GAVO GERAI PLAKT.
Philadelphia. — Parsibalado- 

jus keliolika kartu namo po an
trai valandai ryte, visai apleis- 
dama savo 11 metu sūneli ku
ris verkdavo' laukdamas su- 
gryžtant savo motinėlės, buvo 
už daug Williamui Grace, 46 
metu, kuris ant galo ėmėsi ap- 
malszinet pasiutima savo pri- 
siegeles. Pasiutęs isz piktumo 
iszeme lenta isz lovos ir pradė
jo “apdirbineti” savo paeziule 
'kada toji sųgryžo ryte. Sudau
žė jai baisiai galva, sulaužė ke
lis szonkaulius kad net motere 
apalpo. Paszaukta palicija nu
vežė pusgyve motere in ligon- 
bute o vyra in kalėjimą. Dakta
ras panaudojo 17 kabukiu kad 
susinti moterei galva.

LIETUVE MIRĖ NUO 
APDEGIMU.

Middleport, Pa. — Mare Ga- 
niuniene, 57jtoetu, mirė Gerojo 
Samaritono ligonbuteje, Potts- 
villeje, nuo baisiu apdegimu 
kokius aplaike laike darbo kuk- 
nioje. Motere prisiartino per 
arti prie pecziaus nuo ko užsi
degė jos szlebe ir baisiai apsi
degino. Ant rytojaus mirė nuo 
apdegimo -

TRUMPOS ŽINUTES
Warszawa, Lenk. — Isz prie

žasties kilusiu Gegužiniu mai- 
szacziu priesz Žydus, Komunis
tai turėjo savo paroda. Laike 
maiszaties kas tokis mete bom
ba kuri užmusze nekalta maža 
mergaite ir daug sužeidė. Lo- 
džiuje taipgi kilo maiszatis 
tarp (Socialistu ir Nacijonalis- 
tu, kuriame likos sužeista dide
lis skaitlis žmonių.

New York. — North Sea du 
maži laivai susidūrė ant mariu. 
Manoma kad 10 žmonių pražu
vo, keli likos iszgialbeti.

Mexico City. — Didelis tre
kas, kuriame važiavo linksmas 
pulkelis žmonių isz Gegužinio 
apvaikszczio j imo, apsiverto. 
Devyni žmones ir keli vaikai li
kos užmuszti.

Knox, Pa. — Knox Glass Co., 
verhauze sudege czionais aplai
žydama bledes ant 200,000 do
leriu. Keli u'gnagesiai likos su
žeisti.

New York. — Sudžia Jonas 
O’Neill, kuris likos nudurtas 
per nežinoma žmogų, mirė li- 
gonbuteje.

Phoenix, Ariz. — Varytojas 
ir du pasažieriai likos užmusz
ti kada ju eroplanas nukrito 12 
myliu nuo czionais ir susidau
žė.

London, Anglija. — Visi bo
sai sustojo czionais isz priežas
ties straiko bet tikisi greitai ji 
užbaigti.

TIKRAS ANGELAS SU 
RAGUCZLAIS.

— Tamistos dukrele tai yra 
tikru angelu.

— Kas isz to, kad ne pats 
velnias jojs neima.

ISZ LIETUVOS
GAVUS PINIGU, DAVATKA 

UŽSIMANĖ VYRO.
“Lietuvos Žinios” pranesza, 

kad vienam Lietuvos- vienuoly
ne dvi davatkos susidėjo per 
puse ir nupirko loterijos bilie
tą. Ir joms pasisekė laimėti 
20 tukstaneziu litu. Piningus 
pa'sidalinus, viena davatka 
tuoj pamote vienuolyną ir susi
radus vyra, tuoj lisztekejo. Ki
ta irgi norėtu g:>■ ti vyra, bet ji 
jau nebejaun:!. ji sėdi vie
nuolyne ir dūsauja.

SZIURPI MEILES 
TRAGEDIJA.

Grinkis-zkiis.,— Dvareliu kai
me, Grinkiszkio va'ls., ūkininko 
K. Biržanausko bernas Pranas 
Burda, 37 metu -amžiaus isz me
džioklinio iszautuvo nuszove 
szeimininko seserį Tekle Bir- 
žanauskaite, 36 metu amžiaus, 
ir pa'ts nusiszove. Paaiszkejo, 
kad szi tragedija invylko del 
meiles. Burda tarnavo pas 
Biržanauskus apie 6 metus.'Jis 
mylėdamas Tekle, tikėjosi ja 
vesti ir gauti jai tėvo palikto 
turto dali bet pasisuko kitas
jaunikis ir Tekle rengėsi -už jo 
teketi. Invykio diena Biržan- 
auškafe buvo iszyykes pas ntfta- 
>. sudaryti del ament u. , 
" -■—==• steų——
ISZMINTINGAS ^VAIKUTIS.

Szesziu metu Adolfu-kas -kal
ba in tęva: — Teveli, asz už- 
musziau >septynęs muses; ketu
rios isz j u buvo pataites, o trys 
patinai.

Tėvas — O kaip tu galėjai 
atminti mušiu lyti?

Vaikas — Labai lengvas bū
das. Patinai tupėjo ant stiklo 
o pataites ant zerkolo.

KALBA APIE SZUNIS.

Du vyrai -sue-ja pradėjo kal
bėtis apie s-zunis:

— Mano szuo gal yra isz- 
mintingiausias isz visu szunu. 
Jeigu asz (inmetu sidabrini do
leri in vandeni, tai jisai tuo- 
jaus panėrė in vandeni ir ji 
iszima ir man atnesza.

— Tavo iszuo negali -susily- 
gint su mano szunim. Karta 
inmecziau doleri in mares, ma
no .szuo panorę ir iii kokia peli
kes miliutas, iszplauke su ketu
riais svarais lydekos ir 25 cen
tais re-szto.

Skaito ‘Saule’ 45 Metus ir Nemano PaliautiSkaityt!
Good. Redysta:

Sveikinu jusu mylista szr- 
djng’ai, vėlindamas jum geros 
sveikatos ir praneszu, kad asz 
da esmių sveikas ir gyvas. 
Prisiuncziu tamisto-ms $3.00 už 
laikruszti “Saule,” kuria jau, 
dėkui Dievui, skaitau 45 metus 
ir nepaliausiu ja skaityt, pakol 
gyvas busiu. Su Dievu, pasilie
ku jusu senas skaitytojas,
Andrius Gilią, isz Penu, Pa.

POTVYNIS PADARE JUR- 
BARKUI DIDELIU 

NUOSTOLIU.
Jurbarkas., — Sziemelt Jur

barką isztiko didele nelaime. 
Potvynio metu, Nemuno van
duo ties Jurbarku pakilo per 8 
m. aukszcziau ir apsėmė dau
geli namu ir krautuvių. Mat, 
niekais -nesitikėjo, kad vanduo 
gali taip auksztai pakilti, nes 
tokio didelio tvano nei seniausi 
Jurbarko žmones neatmena. 
Todėl kaip kurie gyventojai, 
del staigau-s vandens ’kilimo, 
nespėjo savo daiktu isz-gelbeti. 
Keletą namu ledai apgriovė, 
nunesz-d'ami stogus. Potvynis 
butu dar daugiau- padaręs nuo
stoliu, jei nebutu in p-agial'ba. 
atvykę gaisrininkai. Sumanus 
ir energingas p. V. Flotov-as 
diena lankscziau buvo ai-s^kiai 
nurodęs, neHąime-i atsitikus, 
kur vykti ir ka daryti. Ir isz- 
tikruju, gaisrininkai potvynio 
metu iki juosmens inbride in 
vandeni gelbėjo nelaimingųjų 
turtą. Vaizdas potvynio buvo 
neapsakomai sziurpus ir grau
dus. Moterėles verkia, karves 
bliauja, kiaules, in valti trau
kiamos, žviegia, vi-sztos ant 
stogu lekia, žodžiu, vaizdas 
kiekvienam szirdi veriantis.
Ąpskaicziuota, kad nuostoliu 
sziu metu 'potvynis padare arti 
100,000 litu. Dideli potvyniai

Lietuvos vietose visur prida
rė nemažai nuostoliu.

SUSEKTI ŽMOGŽUDŽIAI.
Szilute-s apskr., Metrikevi- 

cziu kaime, buvo rasta mirtinai 
pasmaugta to kaimo gyvento
ja, senute Klasziene. Nusikal
tėliu buvo taip apsukriai dirb
ta, kad pradžioj teko paabejoti 
ar greitu laiku palicijai pasi
seks žmogžudžius sekti. Bet 
jau po poros dienu nusikaltimo 
pėdsakai palicija atvedė prie 
Vlado Kirklio ir Kazio Venc- 
lausko, kurie po nusikaltimo 
buvo apsistoję, pirmasis Klai
pėdoj, antrasis Kretingoj, nors 
ankseziau abudu bernavo Klai
pėdos kra-szte pas ūkininkus. 
Kaip pasirodo, sziedu jauni 
rai buvo jau nebe naujokai pa- 
sirinktoj specialybėj, po karta 
kita kiekvienas jau ir teismo 
aipcziupinetas. Nasz-le Klaszie
ne apylinkes žmonių buvo lai
koma pasiturinezia. Todėl 
sziedu žmogžudžiai ir panoro 
pasipelnyti. Jie vidurnakti 
invairiais keliais atvyko prie 
Klaszienes namu, iszmusze Įau
ga ir inlindo pro ji in vidurį. 
Klasziene tai pajuto ir norėjo 
pabėgti, bet jau lauke buvo pa
gauta ir pradėta smaugti. Mo
tore atnesžta atgal in troba ir 
ežia (pribaigta. Paskui -pikta
dariai iszkrete visa narna ir 
tesurade vos 35 litus pinigu, 
iszsiskirste kur ir buvo po (po
ros dienu p-alicijos sulaikyti.

GERAS ATSAKYMAS.
A ailkas — Teveli, tpirkie man 

triubele.
Tėvas — Nepirksiu, b-a man 

perszkadysi darbe.
Vaikas — Ne teveli. Prižadu 

netriubyt kada tu dirbsi tiktai 
kada miegosi.



•‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdei
Fordas nesenei apgarsino 

buk savo darbininkams auto
mobiliu dirbtuvėje mokes po 
deszimts doleriu ant dienos už 
szeszes valandas darbo ant die
nos kad užbėgti straikams. — 
Guodotinas Fordai, kiek tams
ta reikalauja Lietuviszku re- 
datoriu prie darbo kurie norin
gai dirbtu del tavęs už deszimts 
doleriu ant dienos?

Laikraszcziai mus ramina 
ka nors mesute brangsta bet vi
sokios daržoves atpigo nes pie
tinėse valstijose daug ju užau
go ir marketai jomis pripildyti.

Bet ne visi yra tos paczios 
nuomones ir vėlina daugiau 
valgyt mesutes ne kaip aspara
gus, salotas ir kitas daržoves.

Keli metai adgal turėjome 
užtektinai mesutes kad net di
dėli pakerei mėsa užkasdavo in 
žeme arba skandino ja in ma
res. Dabar vela pakele preke 
ant mėsos. Kodėl valdžia apie 
tai neisztyrineja ar tos prekes 
yra teisingos ar ne?

Gausei likos apdovanotas už 
savo teisingysta James Came
ron, manadžeris krutamuju pa
veikslu teatrelio, Toronto, Ka
nadoje. Tula diena rado jis di
dele maszna kurioje radosi 39 
tukstancziai doleriu bonduose. 
Bondus sugražino locnininkui 
o tasai geisdamas parodyt savo 
gera szirdi, padovanojo jam ci
garą vertes penkių centu.

Bet kitaip buvo apdovanota 
pana Louise Widmer, isz Port
land Oregon, kuri rado maszna 
kurioje radosi 400 doleriu bu- 
ajasz^osę. Apgarsino apie_tąi 
’l&Wraszcziuose ir iii keles'ltle- 
nas atsisz'auke pas ja senas 
žmogelis kuris apsakė jai kiek' 
ir koki pinigai radosi masznoje 
ir net iszskaite numarins koki 
radosi ant bumaszku.

Pana Widmer inteike jam pa
mestus pinigus bet ju senukas 
neprieme, kalbėdamas kad už 
jos teisingumą pana Louise ga
li sau pasilaikyt tuos pinigus. 
Da to buvo neužtektinai. Senu
kas prižadėjo jai prisiunsti cze- 
ki kas diena per 400 dienu ant 
400 centu. Pana Widmer yra 
turtinga mergina todėl paau
kavo tuos pinigus ant vargingu 
vaiu.

laiba iszkirpdami naudingus Mussolinu 1929 mete tarp baž- 
straipsnelius isz svetim-tautisz- nyczios ir valdžios kad Popie- 
ku laikraszcziu), todėl taipgi i žius nebūtu nelaisviu Italijoj ir į 
yra pailsia kas kiszasi ju kojų, kad turėtu tokia pat laisve kaip 

, nes po kasdieniniam darbui ofi- ir kiti ukesai tojo sklypo.
se turi bėgioti po miestą ant su- Syki ant sanvaites Popiežius' 
sirinkimu, vakarienių ir ap- atsiklaupia priesz kunigą savoI 
vaikszcziojimu o kad neturi au- koplyczioje ir spaviedojasi , 
tomobiliu, kaip paprastai dar-' kaip ir kiti žmones nes ir- Po-I 
bininkai ir butlegėriai todėl tu- . piežius gali grieszyt kaip ir pa- i 
ri szokinet isz strytkariu, bosu-prasti žmones.
arba žingsniuoti peksti po pu- Kožnas žmogus, (ne atska- 
siaunakcziui namo — mislyda-l lunas) ir ne gimine Popiežiaus, į 
mi apie tai kas buvo nutartai gali būti Popiežium. Bet per 
ant susirinkimu ant kuriu daugI paskutinius 600 metu, Popic- 
kallbeta bet mažai nutarta, turi 
apie tai paraszyti in laikrasz- 
ti... Todėl kokis tai Alf Ome
ga davadžioja kad redaktoriai 
isz tuju priežascziu turėtu gu
lėti ant minksztu paduszku. O 
jeigu to nedaro tai ne del to 
kad negali sau nusipirkti mink
sztu paduszku ir patalu bet del 
to kad tasai, kuris guli ant pa- 
duszkos ir užsikloja įsu minksz- 
tais patalais, gali greitai gauti 
“pūko galvoje,” bet Lietuvisz- 
kas redaktorius turi turėti gal
voje enciklopedija ir tai ne ma
žai tiktai visus tomus.

Vėl, veli, vėl! Kas gali gailė
tis su padėjimu redaktoriaus ir 
jam už tai atlygint?.. Gal ko
kia mielaszirdinga poniute, ku
ri vietoje doleruku — apteikė 
ji vienu buczkiu..

Jaunas Muczelninkas

Kasztas davimo mokslo del 
27,147,729 musu vaiku, Ameri
koje, kasztuoja valdžiai po sep
tynis centus ant dienos, tai yra 
del vaiku kurie da nesulaukia 
21 metu. Musu Amerikoniszko- 
se kolegijose randasi 1,018,000 
mokiniu.

Tūlas Liėtuviszkas redakto
rius surado kokioj tai senoj 
knygoj apraszyma apie Euro- 
piszkus kaimuoczius tarp kuriu 
vieszpatavo nepaprastas pa
protys kad kaimuocziai nuvar- 
gia kasdieniniu darbu laike ari
mo, pjovimo szieno arba kirti
mu medžiu, eidamas ant atsil-
šio, ne galva padėdavo ant pa- 
duszkos bet nuvargusias savo 
kojas. Darė tai del to kad jo 
kojos dirbo daugiau kaip gal
va todėl kojoms prigulėjo pir- 
mybe ir didesne vigada.

Dabar užeina klausymas: ant 
ko privalo gulėti Amerikonisz- 
ki Lietuviszki redaktoriai?

Ant tojo atsakymo vienas at
siliepe sekaneziai, kadangi re
daktoriai dirba galvomis (mįs
lėmis) ir rankomis (raszydami 
ant spaudžiamos maszinukes

, žiai buvo renkami tik isz tarpo 
Į kardinolu kuriu randasi 66 na-1 
I rei. Tieji kardinolai susirenka į 
in 15 dienu po mircziai popie- Į 

i žiaus, buna uždaromi kambary- j 
i je ir renka popiežių isz tarpo 
; saves. Po iszrinkimui, kandida
tas priima sau varda ir aplaiko 
Žuvininko Žiedą. Nuo 1591 me
to Popiežiai buvo tik Italijonai.

Szv. Petro Katedra buvo sta
toma nuo 1506 lyg 1626 meto. 
Planus ant jos padare žymus 
arkitektas ir malorius Michel
angelo.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Willces-Barre, Pa., — Kada 
maliovojimo darbas bus už
baigtas Szv. Traices Lietuvisz- 

! koijc bajžnyczioje, tai bus viena 
isz puikiausiu ežioje aplinldne- 
je. Szoninei al'torei jau už
baigti.

—• Kafeykllos dirba gerai, 
Bizniai eina gerai ne tik kro- 

pasake Žydiszkai: “Ich kennĮmuose bet ir karezemose. 
die drie menshen — die schlad; Kaip žmonelei nedirba, tai ru- 
zoize nehemi.” Buvo tai priki-1 goję kad nėra iszko pragyventi 
szirnas del Hitlerio, Mussolino i ° kada (pradeda geriau dirbti, 
ir Stalino, kurie žodžiai reisz-;tai pradeda linksmintis ir ka- 
kia: “Pažystutuos tris vwrus^ greicziausia, ^p-ra'le-į^ti sunkiai 

’—lai juos ■■bias pagriebė*.’ ’ ■ uždirbta pinigą.
Isz to vela gaii kilti nesuprati- Į —■ Czionais randasi keli 
mas tarp Amerikos ir tu žemiu, i naktinei kliubai in kuriuos su- 
už toki jo iszsitarima, kaip tai' sirenka vis'oki žmonys praleisti 
keli menesiai adgal panasziai 
jis iszsitare.

Matyt kad motina La Guar-i 
dio padare isz savo sunaus ge-1 
resni Žydą ne kaip tėvas Italu. 
Abudu tėvai negalėjo padaryti 
isz savo sūnelio gero Ameriko- 
niszko ukeso. — Gerai La Guar- 
dijui kalbėti apie Europiszkus 

’diktatorius sėdėdamas sau mal- 
sziai New Yorke, bet kitur jam 
taip iszsitarus tai netektu gal
vos.

Najorkinis burmistras La 
Guardia ana diena kalbėjo ant 
susirinkimo kad jo tėvas buvo 
Italu o motina Žydelka, kuri ji 
iszmokino Žydiszkos kalbos sa
vo tėvu. LaLike tos kalbos jis

vyrus j greicziausia pora'įeūjtė sunkiai 
ie&e*. ”* uždirbta ’

smagu vakarėli. Terp susirin
kusiu galima užteminti ir mu
su jaunais liėtuviszkas mergi
nas kurios pasigeria ruko, bu- 
cziuoje ir glamonėje vyrus. 
Geda, žiūrėti ant musu jaunu 
ir patogiu Lietuvaicziu, apsisei- 
lavusios sedinczios prie stale
liu su vaikinais kurie vėliaus , 
nužemina jas atimdami nekal-Į 
tybe. Baltruviene jau surinkus i 
vardus tuju naktiniu balande- j 
liu ir apie jas padainuos savo 
laike.

t Glen Alden anglies kom
panijos Buttonwood kasykloj, 

i krintantis akmuo primusze 
Kaži Petraiti, 45 metu amžiaus 
nuo 34 Dodson Lane. Velionis 

j miro Mercy ligonbutcj.
T Jurgis Jasonis, 54 N. 

Fulton uly., mirė. Paliko pen-

iSziadien visas svietas rūpi
nasi apie sveikata Popiežiaus 
bet mažai žmonių žino apie po
piežiaus gyvenimą ir kokis yra 
jo privalumas. Paimkime trum
pa apraszyma apie tebyri musu 
Popiežių:

Naujai gimusis kūdikis,
Achille Ratti gulėjo savo lop- kis sūnūs, viena dukterį, 17 a- 
szyje Italiszkoje vargingoje ba- ninku, du pro-anuku ir 
kuželeje. Saule szviete taja die
na užpakalyje artimos bažny
tėlės, mesdama szeszeli kry
žiaus in taja varginga bakūžė
lė ir tasai szeszelis kryžiaus at- 
simusze ant lopszelio tojo kū
dikio. Buvo tai 1857 mete.

Bet mete 1922 tasai kūdikėlis 
pasiliko Popiežium Piusu XI,

broli.
viena

Exeter., -f J. Grigauskas, 87 
metu amžiaus, 128 Grant uly., 
mirė. Velionis atvyko isz Lie
tuvos 50 metu atgal. Paliko 

1 tris sūnūs, tris dukteris, 27 a- 
nukus ir 12 pro-anuku.

arba 261-mas popiežius, valdy
tojas Katalikiszkos bažnyczios.

Kada jiš buvo vaiku ir sziek 
tiek paaugo, turėjo dideli norą 
pasilikti kunigu. Būdamas jau 
kunigu, mylėjo vai'kszczioti po 
kalnus ir buvo užejas ant taip 
staeziu kalnu kaip Blanc, Vesu- 
viuszo ir kitu. Užvede jis rei- 
dio, telefonus ir automobilius 
Vatikane ir paragindavo kitus 
kad juos užvestu savo namuo
se.

Popiežius padare taiką su

KAS DAUGIAU VERTAS?

Naszle po mirusiam daktarui 
kalba in savo tarnaite: — Gir- 

(dėjau kad isztekejai už vyro 
1 Mariuk?

Mare -— Tei(p mėsiuke, už 
sziaucziaus.

Poni —- Už sziaucziaus! Tai 
labai prastai!

Mare — Asz manau poniute, 
kad gyvas sziauczius yra dau
giau vertas, ne kaip mirusis 
daktaras. _____

nes, ant lupu pasirodė krauju 
putos.

— Skauda man... skauda— 
kuszdejo vaikinas, — asz mirsz- 
tu...

— Ne, Karoliau, nemirsi! —■ 
atsiliepe pro aszaras grafiene. 
— Tu negali mane apileisti!

Bet ji dabar pažino jog jam 
jau nėra jokios pagelbos.

— Motina — szvapejo vaiki
nas, — asz einu dabar... pas 
savo Iszganytoja... pas Ta ku
ri neseniai priėmiau. Einu pas 
Ji su noru ir labai džiaugiuosiu 
kad iszigelbejau paveiksią ir sa
vo numylėta kunigą Dryant...

— Ka tas reiszkia? — pa
klausė grafiene.

— Revoliucijonieriai norėjo 
iszniekinti... paveiksią... ir 
jeszkojo tėvo Dryanto... o 
asz. .. prie to nedaleidau...

Dabar grafiene viską supra
to o kunigas lyg gilumos szir
dies sujudintas, puolė ant keliu 
ir pradėjo garsiai raudoti.

— Esi karžygis ir muczelnin
kas! — tarė isz'kilmingai.

Kardliukas nusiszypsojo, pa
sižiurėjo dar in motina ir už
merkė akis ant amžių.

Grafiene apalpo.
Praslinko daug metu nuo to 

laiko. Po tam netrukus revoliu
cija pasibaigė o jos vadovai ar
ba buvo pakarti arba turėjo ap
leisti Francija ir gyventojai 
dabar juos atmena su didžiau
siu pasibjaurėjimu.

Kraujais aplietas krasztas 
tuojaus atgavo savo senoviszka 
patogumą ir dievotumą, gražus 
paproeziai ir smagumas vela 
sugryžo in Francija. Bažny
czios likos atbudavotos, kliosz- 
toriuose vela apsigyveno zoko- 
ninkes o kunigai gryžo in tuisz- 
czias ir suiruses parapijos.

Mažo karžygio muczelninko 
atmintos nepražuvo visai, jo 
varda*visur buvo minimas su 
pagarba ir visos motinos ji sta
te savo sunams už pavyzdi. 

Į Grafiene savo dvare pastate 
kliosztoriu ir del serganeziu 
vaiku namus o kunigas Dryant 
tenai iki smereziai buvo dva- 

‘ siszku visu rodininku ir biednu

! brangius rubus.
— Jaunas grafas užmusztas, 

■—- tarė sliesorius susimaiszes.
Ir kaipo matymas to nekalto 

kraujo sugražino jiems szvie- 
įsesni supratima, tai-gi tuojaus 

. . . i -. vienas paskui kita apleido-Sliesorius su nusistebėjimui 1Kambarį ir tai be riksmo kad 
! niekas nei negirdėtų ir dabar 
jau nei vienas nemislijo kunigo 
jeszkoti.

j Praslinkus kelioms minutoms 
| pilyje jau nebuvo nei vieno už- 

j i puoliko!
Grafiene atrado savo sunu be 

sanmones (žado) priesz Dievo

Baisus ir perimanti daigtai resniais patrijotais nei tie pik- 
veikesi laike pirmosios Frau- tadariai kurie gražu, turtinga 

į cuziszkos revoliucijos. Žmones kraszta pavertė in pustyne.
I pavirsdavo tiesiog in krauja-
; gėrius žvėris ir pamirszdavo in ja pažiurėjo bet neužsigane- 
j apie Dieva, atkreipdami ypa- dintas tuo atsakymu liepe savo 
i tingai visa savo neapykanta iri draugams perkresti visa pili.
I pasiutima ant bažnyczios tar-j !Su laukiniu džiaugsmu puo

lėsi pirmyn net staugdami.1 
Laužydami brangius rakandus, - 
naikindami viską kas jiems in 
rankas papuldavo, iszkrete vi
sus kampus bet nieko nerado ir' . .. ..... ... v i Motinos paveiksią. Jaunas karšu tikruoju pasiutimu sugryzo 
in grafienes apgyvenamus 
kambarius.

Czia atrado jos viena sunu.
— Ei, aristokrate! — suszu- 

ko vienas isz būrio, — pasakyk 
mums tuojaus kur kunigas, ki
taip su tavim bus bloga.

Ir iszsitraukes kalavija užsi
mojo jam ant galvos. Tur but 
norėjo pabauginti ir priversti 
iszduoti kunigą bet vaikinas 
stovėjo ramiai ir nepajudina
mai.

— Negaliu justi reikalavimo 
iszpildyti, — atsake.

— Del ko?
Vaikinas nenorėjo meluoti 

bet taippat nenorėjo parodyti 
pasislėpimo veltos -savo numy
lėto tėvo Dryanto.” Del to davė 
sukraipyta atsakyma kuris dar 
labiau inerzino bjauru piktada
rį.

— Prakeiktas szunie! — su- 
szuko dabar gaujos vadovas — 
toksai esi jaunas o jau negeras.

Ir nutveręs vaikinui už szvie- 
siu ilgu plauku, prisitraukė ji 
arcziau saves, jo draugas-gi 
vaikina taip smarkiai užgavo 
kad biednas susvyravo ir par
krito ant aslos.

— Kur kunigas! Pasakyk 
tuojaus nes tave užmuszime! —• 
szaukia pasiutus gauja.

Vaikinas drebėjo isz didžio 
sopulio ir persigandimo. Su
ėmęs visas savo spėkas pasikė
lė ir atsistojo priesz savo perse
kiotojus iszbales bet nuolatos 
nepajudinamas ir ramus.

— Kur kunigas?
— Negaliu pasakyti!
Revoliucijonieriai siuto 

piktumo. Visi kambaryje 
kandai tuojaus sulaužyta o vie
nas isz ju prisiartinęs prie Die
vo Motinos paveikslo, stengėsi 
ji numesti nuo sienos.

Vaikinas dar labiau iszbalo 
ir nenoromis arcziau sienos pri
siglaudė. Piktadaris norėjo isz- 
niekinti Dievo Motinos pa
veikslą kuri kunigas Dryant 
jam taip daug liepe mylėti ir 
szlovinti ir kas dar arsziausia, 
už to paveikslo buvo dm ys in 
kunigo paslapta vieta! Kaip 
lengvai tie žmones galėjo tas 
duris patemyti! Vienas smar
kus muro užgavimas užteko 
idant patirti jog toj vietoj ran
dasi tuszczia vieta o juk tokius 
daigtus susekti jiems buvo la
bai lengva.

Vaikinas apsikabino paveik
slą savo smulkiom rankutėm ir 
stojo drąsiai jo apgynime.

— Szalin! — suriko slieso
rius. — Pasitrauk isz czia nes

I nu, ant tu kunigu kurie nenore- 
1 jo permainyti savo nuomonių 
ir pasilikti tokiais pat žvėri
mis kaip ir jie. Nesuskaitoma 

j daugybe tu Dievotu vyru turėjo 
Į paneszti smerti isz budeliu ran
ku. Ir laimingi buvo tie kurie 
suspėdavo pasprusti isz tu bu- 

j dėlių nagu. Bet tai buvo isz- 
tremtieji, besitrankanti isz kai
mo in kairna, po miszkus ir kal
nus, kuriems, kas teisybe, nesi
gailėta prieglaudos ir pagial- 
bos o kurie, nežiūrint to, vis-gi 
retkareziais papuldavo in ran
kas žiauriu neprieteliu.

Vienas isz tokiu benamiu ir 
isztremtuju buvo kunigas Dry
ant kuris po ilgu kelionių atra
do ant galo prieglauda grafie
nes Bailes pilyje. Czionai pa
slaptingai pildė visas savo prie- 
derys'tes dusziu ganytojo ir 
trumpu laiku apturėjo visos 
apylinkes meile ir paguodone. 
Naszle grafiene liepe savo pa- 
lociuose viena kambari per
mainyti ant koplycziois bet taip 
kad in kėlės minutas butu gali
ma viską praszalinti idant kop- 
lyczios neliktu nei žymes; tas 
buvo labai reikalinga kadangi 
niekas negalėjo but ramus 
priesz žvalgus ir beda tiems ku
rie po savo pastogia pavelyda
vo laikyti Dievmaldystes arba 
užlaikyti kunigus. Grafiene 
taip pat jau buvo persergeta 
priosz tokiais žvalgus.

Ir taip artinosi Sekminių 
szvente ir diena kurioj grafie
nes vienatinis sūnūs turėjo pri
siartinti .sykiu su kitais vaikais 
prie pirmos Komunijos. Kuni
gas Dryant prirengė vaikus su 
didžiausiu savo pasiszventimu 
ir toji iszkilmybe atsibuvo su 
nepaprastu rimtumu, visi ten 
buvusieji aszarojo ir niekados 
turbut toj koplyczioj taip 
karsztai nesimelsta kaip ta die
na.
Bet ant pabaigos Dievmaldyę- 
tes atsitiko kas nepaprasto, 
Maiga kadangi atidaryta durys 
ir vienas tarnas inbego visai 
iszbales in koplyczia.

— Eina, eina! — isztare be
veik jau. be dvasios — visas bū
rys su raudonomis vėliavomis 
ir su nuogais kalavijais ...

Grafiene sudrėbėjo, vienok 
nepamesdama .savo proto skais
tumo, liepe kuogreieziausiai 
isznęszti paveikslus ir sutvar
kyti kambari, taip idant niekas 
nepažintu kad czionai Miszios 
laikyta. Ir kaip tik viskas buvo 
užbaigta, inpuole gauja revo- 
liucijonieriu po vadovyste vie
no Ciesoriaus, kurio nuožmus 
veidas reiszke jo žveriszka bū
da ir prie blogu darbu palinki
ma.

— Iszduokite mums kunigą!
— suszuko asztriai, stoveda-
mas priesz grafiene su pakelta 
kumszczia.

— Apie ka czia kalbate? — 
paklausė grafiene, nuduodama 
ramuma.

— Užlaikote kunigą savo na
muose! Francijos neprieteliu, 
tėvynės iszdavika!

— Apsirinki, žmogeli! Tėvy
nės iszdaviko niekados nepri- 
imeziau in savo namus!

Grafiene taip atsakydama 
nemelavo nes nelaimingieji per
sekiojami be abejones buvo ge-

isz
ra-

tave tuojaus ant vietos paklo
siu!

Bet vaikinas to neklausyda
mas dar tvireziau paveiksią ap
sikabino. Tasai vaikino tokis 
nepaklusnumas ir priesz juos 
atkaklumas dar labiau inirtino 
revoliucijonierius ir vienas isz 
j u priszokes pervere vaikinui 
krutinę su durklu.

Ramiai sudejavęs pasviro ne
laimingas vaikas, paleido nuo 
paveikslo rankas o kraujas la
taku bėgdamas sukruvino jo

žygis, kuris paszvensdamas sa
vo gyvastį iszgialbejo paveiks
lą nuo iszniekinimo ir savo nu
mylėta mokytoja nuo baisios 
smerties, gulėjo dabar lovoje su 
užmerktom akim giliame apal
pime. Grafiene prie jo klūpojo 
ir garsiai raudojo. Kunigas-gi 
stengėsi ji visokiais budais at
gaivinti.

— Nužudė man mano sūneli!
— szauke grafiene dideliame 
nusiminime. — O mano bied
nas, nelaimingas vaikeli!

— Nepamesk ponia drąsos,— 
ramino ja doras kunigas, — dar 
ne viskas pražudyta. Tavo sū
nūs dar gyvas, gal ji Dievas 
iszgelbes!

— Mano sūnelis! mano sūne
lis!

Nei grafiene, nei kunigas ne
žinojo kas atsitiko priesz Die
vo motinos paveiksią, jie misli- 
jo kad revoliucijonieriai nužu
dė vaika už tai kad jis buvo 
aristokratas.

Ir pagalios po ilgu besisteii- 
gimu mažas muczelninkas atvė
rė akis ir su neapsakomos mei
les reikszme pasižiurėjo ant 
grafienes ir kunigo.

— Motin! — prasznekejo isz- 
balusiom lupom.

Grafiene paszoko ir prispau
dė jo galva prie savo krutinės.

— Mano Karolius gyvas! — 
suszuko ji. —■ Dėkui tau, Dieve!

Kunigas pradžiugo isz visos 
szirdies bet vienas pasižiūrėji
mas ji pertikrino kad vaikinas 
yra mirsztantis. Traszkus dū
savimas girdėjosi isz jo kruti- suramintoji!.

J 
t

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS APLAIKE PIRMUTINE 
AGUONĖLĖ.

Prezidentas Rooseveltas aplaike pirmutine aguonėlė ku
rias pradėjo pardavinet Veteranai Svetim-žemiszku Kariu, isz 
ranku mažiuleles Rūtos Joyce Bradish. Tos aguonėlės yra 
pardavinėjamos po visas dalis Amerikos o isz ju pelnas eina 
ant užlaikymo ir suszelpimo kareiviu kurie likos sužeisti laike 
S vietines Kares.

NE TEIP GAILA GYVAS
TIES, KAIP BATU.

Motiejau, turiu tau pranerti 
liūdna naujiena, jusu sūnūs 
Vincas likos perpjautas per 
truki.

—- Vai Dievyti mano, kad 
nors ne per .kojas!

—. O tai del ko?
— Nes turėjo naujus czebatus 

paskolytus nuo Jono, tai reikė
tų nž juos užmokėti;

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahaiioi City, £•.
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Į - Ka tamsta nori tuo paša-! lailtis. Ji nuplovė krėslus ir sta-1 ir kad tamsta manos niekuo- 

dl Vs kyti? i 1 a, rūpestingai iszszlave moliu met nesutikai. Bet mano atmin-
A Olo, 1 UlJo. I ij — Noriu pasakyti kad aszjgrista asla ir ant galo pradejoityje visuomet pasiliks ta lai-

Agota Svirgailyte ir Juozas 
Adomaitis insimylejo isz pirmo 
pasimatymo. Ju dvieju meile 
buvo tiek jau stebėtinai graži, 
kaip giedrios vasaros dienos 
saulėleidis prie mėlyno ežero, 
apsupto žaliuojancziomis ga
nyklomis.

Kaip tigre, netekusi savo vai
ku, pasidarė žiauri isz pavydo 
Agota, kuomet kilo pavojus 
prarasti savo mylimaji. Ir kaip 
pasibaisėtinas tigres kersztas 
buvo jųdviejų mirtis.

Juozas gyveno Iszlaužu kai
me, kuris susidėjo isz turtingu 
ir stambiu ūkininku. Adomai- 
cziu szeimyna ne tik buvo tur
tinga bet prieg tam pasižymėjo 
ir savo pamaldumu, — skaitėsi 
Dievobaimingiausią szeimyna 
visoje Suvalkijoje.

Agota buvo daržininko duktė 
isz Lapupio. Ju mažas ūkis vos 
galėjo szeimyna apsaugoti nuo 
bado. ĮSvirgaila, Agotos tėvas, 
buvo girtuoklis ir nuolat musz- 
davo savo žmona. Pagal žmo
nių, del muszimo ir žiauraus ap
siejimo jo žmona be laiko aplei
do szi pasauli.

Kai motina mirė tai visa sun
kumo naszta užgulė ant Agotos 
pecziu, kadangi ji buvo vyriau
sia. Ji turėjo tvarkyti namus, 
prižiūrėti savo tris jaunesnius 
brolius ir liuobti gyvulius. Ago
tai buvo visai paprasta atlikti 
ir vyro darbus : arti, sėti ir 
pjauti rugius. O tai todėl kad 
jos tėvas kartais negryždavo 
isz miestelio per kėlės dienas.

Gryždavo jis paprastai gir
tas ir pradėdavo muszti .savo 
vaikus o ypacz Agota kuri buvo 
vyriausia. Jis pagriebdavo 
greblį, pagali ar kas tik pasi
taikydavo po ranka. Dažnai jis 
taip baisiai sumuszdavo Ago
ta kad jai tekdavo ir in lova at
sigulti.

Tokiais atvejais ja aprastai 
kaimynai prižiūrėdavo. Jie ap
lankydavo ja ir atneszdavo vi
sokias szakneles ir žoles. Laike 
tu atsilankymu tėvas paprastai 
klūpodavo prie Szvencziausios 
Paneles atvaizdo. Kaimiecziai, 
matydami jo toki nusižemini
mo, nepraleisdavo progos ji 
isžbarti o kai kurie tiesio, 
panieka spjaudavo in ji.

Kai Sviigaila pamatydavo 
savo sumuszta dukterį lovoje, 
tai jis suprasdavo savo blogus 
darbus ir melsdavosi prie 
szventuju, praszydamas pasi
gailėjimo bei sulaikymo nuo to
kio pasielgimo ateityje. Seka
ma Nedelia jis vėl eidavo in 
kaimynini miestuką kur buvo 
bažiiyczia. Kiekvienas žinojo 
pasėkas bet niekas negalėjo su
laikyti ji nuo ėjimo in bažny- 
e.zia. Svirgaila tvirtindavo jog 
jis būtinai turi eiti ir padaryti 
atgaila už savo blogus darbus 
bei praszyti atleidimo nuodė
mių. Bet isz tu atgailų nieko ge
ro neiszeidavo: jis negalėdavo 
susilaikyti nuo pagundos už
sukti in karcziama, kur jis pra
leisdavo paskutinius savo cen
tus ir litus — jeigu turėdavo ju 
— begerdamas ir beloszdamas 
kortomis.

Svirgailos namuose vieszpa- 
taudavo ramybe kai jis iszeida- 
vo in miesteli. Bet priesz audra 
juk visuomet esti tyla. Na, o 
Svirgailos gryzimas sukeldavo 
tikra viesulą.

Viena Nedelia, kai Svirgaila 
rengėsi eiti in miesteli, Agota 
nedare jokiu pastangų kad su
laikyti ji. Tuo paežiu laiku ji

esu girtuoklio duktė, — atsake puoszti dirbtinėmis gėlėmis 
szventuju paveikslus.

Ji pabueziavo Dievo Muka,
Agota ir giliai atsiduso.

neragino tęva eiti, kadangi bi- , — Tai paprastas dalykas del 
kurio tamstai nereikėtų Hude- kuri stovėjo lange ir dar karta 
ti. Juk tokia nelaime tenka ken
tėti ne vien tik tamsta.

— Tai tiesa. Bet gal bus ne! pasigirdo burnojimai bei keiks- 
pro szali man pristatyti, —• asz; mai. Isz baimes Agota persi- 
esu Agota Svirgailyte, — tarė'žegnojo ir atsidavė Dievo va-1 
ji, ir jos gražiame veide pasi
rodė karti szypsena.

— Taip! Asz girdėjau apie 
tamfe'ta.

■— Turbut, tamsta nori pasa-

su

jojo kad pas ji kartais nekiltu 
nužiūrėjimas. Artimame misz- 
ke buvo rengiama Gegužine ku
rios Agota su nekantrumu lau
ke ir rengusi joje dalyvauti.

In pavasari jau buvo galima 
matyti merginas traukiant in 
miszka kur ruko užkurtas lau
žas ir skambėjo armonikų gar
sai. Agota su nekantrumu žiu
rėjo pro langa in einanti jauni
mą. Ji nerimavo ir lauke kol I kyli, jog girdėjai apie mano te- in daržine kol praeis tėvo indu- 
vaikai sumigs. Pagalios, prisi-'Va, — ji atsake, 
artino laukiamoji valanda, — 
Agota užmėtė ant galvos skare- apie tamstos kentėjimus ir 
le ir skubiai iszvyko in miszka. darbsztuma. Bet turiu prisipa-

Ten ji jau rado buri merginu, žinti, jog asz niekuomet nesva- 
Visos jos buvo apsirengusios, jojau, kad tamsta būtumei to- 
szventadieniais drabužiais. Ju ; 
sijoną sieke tik kelius, — tuo į 
budu jos stengėsi parodyti sa
vo gražiai isz'siuvinetus apati- ] 
nius. Kiekviena mergina plau
kuose turėjo gražias szukas ku- < 
rios buvo padabintos rūtomis ir . 
naszlutemis. Panasziai buvo . 
apsirengusi ir Agota. Ji dar tu- , 
rejo gražiai iszsiuvineta prie- , 
juostė, kuria jai paliko motina , 
atmineziai. Merginos kartu su 
kaimo jaunuoliais dainavo, szo
ko ir gere.

Agota kelis kartus apėjo ap
link susirinkusi jaunimą, tikė
dama .surasti pažinstamu. Ne
suradusi ju, ji atsistojo kiek 
nuOszaliau ir žiurėjo kaip kiti 
linksminasi. Jai taip bestovint, 
kažkas paliete jos alkūne ir tuo 
paežiu laiku prabilo:

— At'sipraszau, panele, ar ne- 
suteiktumet man garbes pa- 
szokti su tamsta “Suktini?”

Toks nepaprastas mandagu
mas jai buvo tikras .siurprizas. 
Isz savo tėvo ji buvo pratusi 
girdėti vien tik burnojimus ir 
keiksmus o ežia kalba apie gar
bes suteikimą. Agota atsigry- 
žo. Priesz save ji pamate gražu 
jaunuoli. Ji maloniai nusiszyp- 
sojo ir sutiko szokti.

Nežiūrint in tai, kad ji turė
jo .sunkiai dirbti ir buvo visa 
laika savo tėvo ujama, Agota 
buvo graži. Tatai kiekvienas 
turėjo pripažinti. Jos veidas 
buvo patraukiantis ir angelisz- 
kas, iszreiszkiantis nekaltuma 
ir tyruma. Žmones apgailesta
vo ta faktu, kad ji buvo Svir
gailos duktė. Jos darbsztumas i 
buvo gerai žinomas tad ne vie
nas sakydavo jog kuria nors 
diena ji bus puiki žmona.

Beszokant, Agotai pradėjo 
skverbtis in galva mintis, ar' 
jaunuoliui yra žinoma jos kil
me. Jai paisidare liūdna ir ji pa
juto didesni skausmą negu nuo 
levo muszimo. Ji vos instenge 
sulaikyti aszaras. Kai pasibai
gė szokis, jos upas buvo pri
slėgtas.

— Tamsta puikiai .szoki, pa
nele, — pasakė komplimentą 
Juozas. —- Gal norėtumei isz- 
gerti stiklą alaus?

Agota altsiduso ir .sumurmėjo 
sutikima.

Jis nusivedė ja prie tos vie
tos, kur stovėjo baczka alaus. 
Ten jau buvo susirinkę inkaite 
szokejai ir gurksznojo szalta 
aluti.

— Man afrodo kad tamsta 
kažkodėl liūdna, — pastebėjo 
jis.

— Asz galvoju apie tai kad 
visi yra linksmi, — pasąmonin
gai atsake ji.

— Ar kas kliudo tamstai 
linksmintis ?

— 'Tas faktas, kad asz esu,— 
kad esu...

iszszlave asla.
Staiga užsitrenkė vartai ir

liai. Užmirsztos buvo laimin
gos valandos, kurias ji pralei
do gegužinėje kartu su Juozu. 
Ji iszcjo pasitikti tęva. Persi
gandę vaikai nubėgo pasislėpti

— Asz girdėjau apie (tamsta

kia graži ir turėtumei tokia pa- 
traukianczia asmenybė.

— Ar įtos savybes man priva
lo būti užgintos?

— Visai ne. Neužsigauk tam
sta nes asz visai neturėjau gal
voje tamsta inžeisti. Juk gra
žumas ir dorumas paprastai nė
ra gretinamas su girtavimu ir 
girtuoklio dukterimi. Bet neuž
simoka kalbėti apie ta nemalo
nu dalyka. Gal paszoksiva ki
ta szoki?

Juodu .szoko ne viena, bet 
daug dar szokiu. Atrodė kad 
juodu vienas antram yra su
tvertu.

Gegužiniai besibaigiant, 'tarp 
Agotos ir Juozo užsimezgė ar
timas draugiszkumas.

Juozas palydėjo ja namo. Ei
dami mažai tesikalbėjo. Bet 
prie duru Juozas paklausė ar 
jis gales ja kada nors aplanky, 
ti. Agota nusiiszypsojo ir atsa
ke:

kimas.
— Labutis, teveli. Gal reikia 

, pagelbeti tamstai ineiti in vi
dų?

— Nedavierka! — .suriko jis. 
•—Ka tu veikei per kiaura die
na kad nepastebejai nei to, kad 
visztos naikina užsėtus laukus? 
Asz turiu krimstis deliai to, kur 
gauti jums visiems maišia o tu, 
rupuže, nieko nepaisai. Pa
lauk, kai ineisime in vidų. Vesk 
mane tu, niekad ėja!

Isz praeities patyrimu Agota 
gerai žinojo kas ja laukia. Ji 
invede tęva in vidų ir pagelbė
jo jam nusivilkti sermėga. Jo 
dėmėsi atkreipė iszpuoszti 
szventuju paveikslai.

— A-a-a, tai sztai kaip tu 
praleidai laika? Tai sztai ko
de! tu nepastebejai kad visz
tos naikina užsėtus laukus kur 
liek daug mano prakaito yra 
iszlieta!

Nieko nelaukdamas, Svirgai- 
la pradėjo draskyti puoszimus 
nuo szventuju paveikslu.

— Meldžiu, nedaryk to! — 
maldavo Agota su aszaromis 
akyse.

— Tylėk, rupuže! Tai tu ma
nai jog gali man pasakyti ka 
asz turiu daryti, o ka, ne?

Indukimas pasiekė augsz- 
cz'iauši laipsni ir tėvas pasitve- 
re Dievo Muka ir paleido tie
siai in Agota, užgaudamas jai 
veidą. Isz lupu pradėjo bėgti 
kraujas. Matomai, kraujas dar 
laibiau ji .suerzino. Visokiais žo
džiais keikdamas, jis pradėjo 
artintis prie Agotos, kuri bai
mes apimta spruko pro duris. 
Prie vartų stovėjo Juozas. Ji 
suriko ir puolė jam tiesiai in 

i glebi.
Į Szirduliuodamas iszcjo lauk 
ir įSvirgaila. Nepažinstamo vy
ro insimąiszymas galutinai isz- 
vede ji isz pusiausviros. Jis pa
griebė prie duru stovinti kres-

minga naktis kuria asz pralei
dau kartu su tamsta. Ta žavėti
na naktis, kuri, asz prisibijau, 
daugiau ndbegrysz...

—- Tu klysti, Agdtele, ir per
daug tamsiai žiuri in savo atei
ti. Nėra mažiausios priežasties 
kodėl tavo likimas privalo pa
silikti toks, koks jis buvo lyg 
sziol. Asz sztai ka turiu pasa
kyti: asz niekuomet tave neap
leisiu ir nei vienai minutei ne- 
msi vaizdu ošiu, kad niekuomet 
tavęs nesutikau. Kaip tik prie- 
szingai, — asz stengsiuosi u 
kaip galima dažniau būti kartu 
su tavimi ir — jeigu tai nėra 
perdaug drąsu — užkariauti ta
vo szirdi. Visas dalykas yra 
tas, kad tu perdaug nusižemini. 
Gražumu ir iszmintimi su tavi
mi negali susilygnti stambiųjų 
ūkininku dukterys. Tuo at
žvilgiu tu pilnai prilygsti mies
to gyventojams.

—: Toliaus bus :—

Svetimtaucziu
Klausymai Atsakyti

KOKI YRA PILILETYSTES 
KLAUSYMAI.

menesli del pirmo vaiko szeimy- 
noje ir keturis dolerius už kiek
viena kita vaika vienoje szei- 
mynoje.

Pavogimas Pilietystes 
Certifikato.

K. — Tarpe daigtu pavogtu 
kuomet vagys insiigavo in ma-' 
no narna buvo mano pilietys
tes certifikatas. Asz ji gavau 
New Yorke net penki metai at
gal, bet sziadien gyvenu Chica- 
goje. Kaip galiu gauti nauja 
certifikata ir kiek jis man kasz- 
tuos?

A. — Turi pasiunsti aplika
cija del duplikatinio certifika
to in District of Director of Im
migration and Naturalization 
toje vietoje kur dabar gyveni. 
Form 2600 yra aprūpinta to
kioms aplikacijoms. Piniglaisz- 
kis ant vieno dolerio vardu 
Commissioner of Immigration 
and Naturalization, Washing
ton, D. C. turi būti prisegta prie 
aplikacijos.

8 TARADAIKA J

Lakavanos bobeles apsimal- 
szykite,

Ir dorai visos užsilaikykite, 
Jau kėlės turiu ant akiu, 

Ypacz ant dvieju paszelusiu, 
Kurios savo vyrus apleido, 

Ir ju szirdis sužeido, 
Josios naktimis staugia, 

Su burdingieriais draugauja, 
Sueja in viena vieta, 
Juokina visa svietą.

— Tikrumoje asz tamstos ne
pažinsiu, t. y., nežinau tamstos 
pavardes. Vienok su tamsta 
man buvo labai smagu praleis
ti vakara. Tai šukele manyje 
vilti. Jeigu tamstai tai nesuda
rys nemalonumu ir mano tėvas 
bus blaivas ir sukalbamas, tai 
tamstos atsilankymas man tik
rai suteiks džiaugsma. Bet gal 
man neiszpuola taip kalbėti nes 
tamsta gali pamanyti jog asz 
esu alaus intakoje.

— Asz manau kad tamsta esi 
perdaug kukli ir per daug save 
žemini. Asz netikiu tuo biblijos 
pareiszkimu kur sakoma kad 
vaikai turi kentėti del tėvu 
nuodėmių. Jeigu mudviem ma
lonu būti kartu, tai nėra jokios 
pralsmes vengti to. O kai del ia įr nžsimojo. Juozas žaibo 
mano asmens — tai asz esu Juo- 

; zas Adomaitis. Szi vakara asz 
' matysiu tamsta.
Tad ligi pasimatymo.

Agota dar kai kuri laika žiu
rėjo, kaip Juozas pranyko ank
styvo ryto migloje. Kai jo nebe- 
simąte. Agotos pilkose ir rysz- 
kio.se akyse pasirodė aszaros. 
Greit ji inbego in vidų ir krito 

■in lova. Ji pradėjo verkti taip, 
kad atrodė, jog jos szirdis plysz 
isz susijaudinimo.

Beverkdama ji ir užmigo. 
Vaiku verksmas iszbudino ja. 
Jie prasze valgyti. Agota tuoj 
atsikėlė ir pavalgydino vai
kus. Kadangi tėvas dar nebuvo 
sugryžes, tai ji pradėjo savo 
kasdienini darba ir pirmiau
siai apžiurėjo gyvulius.

Džiuginanczios mintys apie 
gegužine skverbėsi jai in galva. 
Su nekantrumu ji lauke vaka
ro kada Juozas atvyks ir va
landos jai virto metais. Ji už
baigė savo darba lauke ir pra
dėjo triustis viduje. Viskas pri

Klausymas. — Ar teisybe kad 
sziadien pilietystes kandidatai 
turi atsakyti visai kitokius 
klausymus negu kadaise atsa
kydavo. Ir ar kandidatas turi 
iszraszyti atsakymus?

Atsakymas. — Pilietystes ap- 
likantai nereikalauti raszyti 
Anglu kalboje ir kiek mums ži
noma, nuo ju nereikalauta kad 
jie iszraszytu ju atsakymus in 
klausymus apie istorija ir val
džia.

Invy'ko nekurios pcrmai'hos. 
Federaliams egzaminatoriams 
buvo insakyta nevartoti tokius 
klausymus kurie sumaiszo bu
simus pilieczius. Kandidatas 
turi žinoti ir suprasti svarbiau
sius principus Amerikos instei- 
gu. Galima rasti Immigration 
and Naturalization Service pa
gamintus klausymus ir atsaky
mus ir Konstitucijos principus 
naujoj 64 puslapiu knygutėje 
“How to Become a Citizen of 
the United States” iszleistoj 
Foreign Language Information 
Service, 222 Fourth Ave., New 
York City. Knygute parsiduo
da už 25 centus.

Mažu Skolų Teismai.
K. — Vyras New Yorke man 

kaltas $20. už darbą- Jis atsisa
ko man tuos pinigus mokėti. 
Kaip asz galiu kolektuoti tuos 
pinigus be advokato patarna
vimo, asz tam tikslui neturiu 
pinigu užmokėti.

A. — ‘ ‘Small Claims Courts ’ ’ 
apsidirba su skolomis nevirsz 
$50. Gali asmeniszkai ten nu
vykti ir praneszti apie tavo rei
kalą. Per paczta tavo darbda
viui pranesz apie dalyka. Ne- 
reik jokio advokato patarnavi
mo szituose “Small Claims 
Courts.”

Pagelba Vaikams.
K. — Suprantu, kad Social 

Security Act aprūpina pagelba 
apleistiems vaikams. Kaip toki 
vaikai gali praszyti tos pagel
bės? ..j

A. — Federate valdžia tiesio
giniai neteikia tokios pagelibos. 
Federate valdžia tik paskiria 
pinigu toms valstijoms kurios 
ir-gi turi fondus pagelbai bied- 
nu vaiku neturint 16 metu, ku
rie neteko tėvu. Atskiros vals-

greitumu priszoko prie pakvai- 
szusio nuo degtines vyro ir isz- 
trauke isz jo ranku krėslą. 
“Na, dalbai- busi tinkamai nu
baustas,” — galvojo Juozas. 
Pasiguldęs ant žemes jis gero
kai apkūlė Svirgaila o paskui 
insivilko in vidų ir suriszo ji. 
Girtuoklis, gulėdamas asloje, 
keikėsi szlykszcziausiais žo
džiais.

Po to Adomaitis priėjo prie 
verkianezios Agotos, apiplovė 
jos žaizda ir kartu su ja nuėjo 
in pieva.

— Dabar .gal supranti mano 
pasibaisėtina padėti? — prata
rė Agota-

— Taip, bet už tėvo blogus 
darbus tamsta juk neatsakai,— 
szvelniu balsu įtarė Juozas.

— Bet kaip asz galiu to isz- 
vengti? Jau dabar asz esu nuo 
visu atskirta. Mano pareiga 
yra prižiūrėti vaikus ir dantis 
sukandus kentėti, kai tėvas mu- 
sza. Tai pragaras o ne gyveni
mas. O kai del tamstos, — tai I tijos nusprendžia mėnesine mo- 

valo atrodyti kuopuikiausiai, tik insivaizduok, jog viskas te- j kęsti tokiems vaikams bet val
kai atvyks jos žavingas' kara- hera taip, kaip priesz gegužine džios dalis netur virszyti $6. in

Kada Amerikos Patentu Sis
tema Insteigta?

K. — Laikrasztyje skaieziau 
kad Amerikos Patentu Sistema 
apvalikszczios szimtines sukak
tuves. Ar tai teisybe?

A. — Pirmieji patentu insta- 
tymai Suv. Valstijose buvo pri
imti 1796 m., ir tais metais net 
trys patentai buvo iszduoti. 
Apie 55 patentai iszduoti po 
originaliszku instatymu, iki 
1836 m. kada dabartine Paten
tu Sistema Kongresas insteige. 
Patento laikas buvo paskirtas 
iki 17 metu. Per ta laika, paten
to savininkas turi pilnas teises 
gaminti, vartoti ar parduoti. 
Po tuo , laiku, patentas tapsta 
vieszu turtu ir bile kas gali ga
minti ta daigia.

Kiek Ateiviu Atvyko in Suv. 
Valstijas 1936 m.

K. — Mes vis skaitome apie 
‘1 immigracijos suvaržymus, ’ ’ 
bet ar tas sulaikė daug ateiviu 
nuo atvažiavimo in szita szali? 
Kiek ateiviu atvyko 1936 m?

A. —■ 1936 m. tik 12% visos 
immigracijos kvotos suvartota.

190,899 ateiviai .inleisti in 
Suv. Valstijas fiskaliszkais me
tais 1936 m. Bet isz tu, net 154,- 
570 neprigulejo prie immįgran- 
tines kliasos, kitais žodžiais, tie 
atvyko kaipo svecziai “biznio 
reikalu arba pasilinksmini
mui” ariba kaipo keleiviai per
važiuodami per Suv. Valstijas.

36,329 ateiviai inleisti kaipo 
immigrantai nuolatiniui apsi- 
buvimui, bet isz tu 18,675 in- 
važiavo kaipo kvotiniai immi
grantai, kas sudaro tik 12.14% 
inleidžiamu ateiviu. Pilna kvo
ta yra 153,774.

Nekvotiniu immigrahtu net 
8,824 asmenys inleisti kaipo ne- 
kvotines gimines Amerikos pi- 
liecziu — vyras, žmona arba ne- 
pilna-metis vaikas — ir 7,997 
kiti, buvo vietiniai nekvotiniu 
szaliu. —F.L.I.S.

Netoli Nantiko randasi 
mergele,

Badai pasileidus ir nedorėlė,
Kuri negerai daro, 

Visokius szposelius varo. 
Yra tai tik maža neužauga, 

Bet nosi rieczia augsztai gana, 
Ar gerai tu iszkirtai, 

Jeigu ant visu užklupai?
Ant vaikinu plūsti bjaurei, 
Nuo monkiu ir dumiu tai 

negerai,
Su koja kožna paspirtum, 
Kad tik didesne butum,

Net parvirstum.
Jau vyrueziai gana,
Su tokia neužauga,

Kad kiaule ragus turėtu, 
Tai visa svietą iszbadytu, 
Taip ir tu del visu dagrisi, 

.Ba didele kvailybe prilaikai.

Tik nekurie sportelei isz- 
troszkia,

Ir ant proto isznokia"," " 
Užsigeria Nedėlios vakara 

smagei,
Po tam jaueziasi labai negerai. 
Kur ten Luzerneje tasai buvo, 
In nelaime vienas pakliuvo, 
Atsikėlė nakties tamsumoj, 

Gerkle iszdžiuvo isz troszkumo, 
iCziupt už stiklo užsivertė,
Ricino aliėjaus iszgere, 

Mane kvailys kad tai alus, 
Gerymas gardus ir skanus, 
Bet pilve pasidarė negerai, 

Neszok broliuk staigai, 
Pakol neisztirsi gerai.

Nekurie nori visa monopoliu 
apimti,

Nuo kito uždarbi atimti, 
Bet nors ir ant galvos atsistos, 

Tai to niekad nedastos.
Ne reikia keisetis prie tokiu 

daigtu,
Jeigu s t okas galvoj smegenų,

Geriausia malsziai sėdėti,
Dieva garbinti in mylėti, 

Nosi in kitu reikalus nekiszti, 
Ba isz to didelio “kas tai asz” 

gali plyszti.

.Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli
nėms apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahan oy City, Pa.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldin«ji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c v,sos TRYS 25c
KNYGUTES

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

I I
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ŽINIOS VIETINES
— Szi Ketverga pripuola 

bažnytine szvente, In Dangų 
Žengimas V. J. Kristaus arba 
SzesZtines.

— Jonas Vaitukonis likos 
iszvežtas in Ashlando ligoribu- 
tę ant gydymo.

v— Dovydas Stanaitis, isz 
Slieilandorio, sužeidė automo
bilium Betty Tanner kada mer- 
gąite siautė prie mokslaines 
czion mieste. Stanaitis likos 
aresztavotas. Gyvena jis szan- 
teje prie kalno artimoje septin
tos ulyczios.

— Aquiline Chicane, 46 W. 
6-tos uly., Mt. Carmel, trenkė 
in automobiliu prigulinti prie 
Frano Ollin kuris laiko gazoli
no stoti ant kampo W. Centre ir 
Catawissa uly. Kada Chicane 
nuvedė pas daktara Dumi, tasai 
pripažino buk kaltininkas bu
vo girtu tame laike. Chicane li
kos uždarytas kalėjime lyg to- 
1 imesniam tyrinėjimui.

Pleszikai insidrasino mieste 
ir apipleszineja namus, kur ma
rio1 kad juose nesiranda niekas. 
Ana diena, kada tūlos moteres
vyras nesirado namie, staigai priesz Gilbert on o kasyklų vir- 
ji.pabudo isz miego, matydama' szininkus už apsileidimą savo 
plėszika iszkraustant stalczius dinste, kurioje tai kasykloje ki- 
komodos. Ant riksmo moteres lo baisi eksplozija ir daug dar- 
jJleszikas iszszoko per Įauga, bininku likos užmuszta ir su- 
Prąueszta apie tai palicijai.

labai 
buvo

— Gegužines pamaldos bus 
laikoma Szv. Juozapo bažny
czioje kas Seredos ryta ir Pet- 
nycziomis vakarais.

— Rusnakai turėjo 
puikias Velykas. Diena 
szilta ir puiki.

— Gamta jau pradėjo ap
dengimi medžius savo naujais 
žaliais rubais. Medžiai visur 
sprogsta o ant farmu iszrodo 
viskas puikiai.

— Anglekasiai Readingo 
kompanijos kasyklų sustraika- 
vo Panedelio ryta ir visos ka
syklos nedirba. Straika kilo isz 
nesusipratimo kaslin'k darbo 
valandų. Manoma kad straika 
neilgai tesis.

— Vaistines palicijos ser
žantas R. Davis su pagialba ki
tu palici jautu, isz Tamakves 
baraku, užklupo ant nekuriu 
vietų kurios naudojo pinigines 
masznas ir kitokius gemblerisz- 
kus parengimus, ant W. Centre 
uly., aresztavodami tris locni- 
ninkus ir pasiėmė maszinas.

— Pottsvilles Sūdo Gran- 
džiure atmetė visus teismus

SHENANDOAH, yį-j,
— Shenandorip gyventojai) 

praeita meta pirko isz vaistinio 
arielkinio monopoliaus vist___
ariėlku ir kitokiu gerymu 'be-, 
veik už 200 tukstanezius dole-- 
riu.

f i Juozas Marei nkeviezius, 
(Martin), 1240 W. Coal uly., 
mirė praeita sanvaite namie. 
Velionis pergyveno czionais vi
sa savo amžių ir prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
paczia Margarieta, tris sūnūs, j 
motina Rože, tris seseris ir tris 
brolius. Sakalauckas laidojo.

EUROPISZKOSVIESZ-
PATYSTES YRA j 

APSIGINKLAVĘ
BET BIJOSI KARES.

Iszduoda 7 Bilijonus Doleriu 
Ant Apsiginklavimo.

TURI 5 MILIJONUS 
KAREIVIU.

I PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

r

žeista. Džiure pripažino buk
. —. Edwardas Stec, 16 metu, bosai ir supredentas buvo tame 

isz, Vulkano peczes, myli guzu- 
telr vogti automobilius. Ant 
prispyrimo palicijos prisipaži
no jis buk pavogė automobiliu 
prigulinti prie Griffiths isz Gil
bertam) ir kada su juom pradė
jo važiuoti, pataikė in automo
biliu' Juozo Muszkovskio isz 
Kowmano peczes. Prisipažino 
jis kad pavogė jau kelis auto-

' • mobilius o tai isz priežasties už 
daug naudojimo ramybes kuri 
jam pridavė drąsumo prie va- 
gyseziu.

— Nedelioje dege krūmai 
ir girraites aplinkinėje Locust 
Valley. Daug žmonių ėjo isz 
miesto prisižiurinet liepsnai 
kuria gesino aplinkiniai ferme
riai su pagialba Boy Scouts bet 
vakare jau liepsna buvo užge
sinta.

nekalti.

— Visos anglių kasyklos 
ėzipnaitiiieje aplinkinėje kaipo 
ir Panther Creek Klonyje, ne-

Boston, Mass., — Atsibuvo 
czionais teismas Mikolo Misz- 
kinio prieszai geležinkelio 
kompanija. Jo brolis Adomas, 
kuris buvo liudininkas, staigai 
apalpo karidorije ir likos nu
vežtas in ligonbute. Priežastis 
apalpimo yra nežinoma.

— Cambridžio. palic|ja» 'a- 
resztavojo Adoma Mikalavicz- 
iu, 19 metu, kuris apiplesze du 
kremus ir isznesze telefono 
balksukus su pinigais.

— Brocktono 'teismas (nu- 
baudė Adoma Juiszikevicziu ant 
55 detaliu, kad kreivai važiavo 
automobilium ir buvo, užsige
riąs. Adomukas teisinosi kad 
jam kas tarėjo užlieti guzu tęs j 
ant drapanų, bet įsudžia jam at- Į 
kirto, kad tos guzutes gavosi 
jam ir in gerkle.

Scranton, Pa. f Senas czio- 
naitinis gyventojas, Jokūbas 
Linkeviczius, 55 metu, gyven
tojas North Scranton per 40t Gerai žinoma gyventoja

Marijona, pati Povylo Banio- metu, mirė Daltone. Velionis 
nio, 639 W. South uly., mirė prigulėjo prie Szv. Juozapo 
Nedėlios ryta Locust Mountain 
Ligonbuteje apie 3:45 vai. ryte, 
po operacijai ant viduriu, sirg
dama kelis menesiui Velione 
pribuvo in Amerika su tėvais 
Szumauckais in Amerika turė
dama vos du metus amžiaus, isz 
Rutkiszkiu sodžiaus, Glebisz- 
kiu pavieto, Suvalkų guberni
jos. Velione kitados dirbo 
"Saules” redakcijoj per kelis 
metus. Paliko vyra Povyla, 
daktares Mare Kedainiene, 
Frackvil'lej, Ona Ju'kasz, Scran- į 
tone ir Viktorija namie, sūnūs 
Povyla, Edvardą, Vinca ir Al
berta ir seseri Ona Juraszkicne, 
Chicagoj. Vikaras Degutis ap
teikė velionei priesz mirti Pas
kutinis Sakramentus ant amži
no kelio. Laidotuves atsibus Se-

LietuvisZkos parapijos ant N. 
Main ulyczios. Paliko paczia, 
sunu Juozą, broli Petra ir sese
rį Ona Maczelauskiene. Laido
tuvėms užsiėmė graborius Kli- 
maitis.

NENOREJO KLONIOTIS.
— Pasakyk man, dėl ko tu 

nenori kloniotis ponui Kiau- 
laicziui ?

—■ Mano mielas, juk gerai 
žinai kad už laiku Maižiesziaus 

i Ponas Dievas uždraudė klo- 
'niotis balvonams.

PUIKIU FARMU
ANT PARDAVIMO.

London, Anglija., — Kokia 
nebūtu vieszpatyste, ar maža 
•ar didele, tai visos vieszpatys- 
res Europoj yra pasirengia ant 
kares, bet kožna bijosi pradėti 
kruvina szoki. Kožna sodru- 
t i nėjo 'Slavo kariuomene, dirba 
naujus laivus ir iszradineja 
naujausius ginklus ir mirtinus 
gazus su kuriais galėtu užtru- 
cyt savo prieszininkus. Szia- 
dien Europoj randasi po ginklu 
daugiau kiaip penki milijonai 
kareiviu ir da gali, pristatyt i 
apie 36 milijonus ant kariszku 
lauku, kurie jau turėjo supra- 

I tima apie ginklus ir milijonus 
j vaiku kurie jau daei'na in me
tus. Tieji sklypai , iszduoda 
ant moto daugiau kaip 7 bili
jonus doleriu ant užlaikymo 
savo kariuomenes ir laivo- 
rys'tes. Francija, Vokietija, 
Italija, Bosija, Lenkija, Czcko- 
slovakijoj ir Anglijoj vieszpa- 
tauje didelis nerimastis, ir a- 
bejone, bet ne viena, isz ju ne
pradės kare nes bijosi pradėti; 
viena kita nužiurineja ir nežino 
kas kam eis in pagialba laike 

i kares. Visi dirbą naujausius 
I eroplanus (kurie gales lėkti po 
i 300 myliu in valanda, milžin- 
iszkus tankus ir arnotas, visok
ius trucinanczius gazus kurie už 
musztu visus gyventojus mies- 
tuo'sc in kėlės miliutas. Tas 
sziadien niubauginla daugiausia 
gyventojus Europiszku sklypu.

2 UŽMUSZTI, 4 SUŽEISTI 
UŽ SURASTUS PINIGUS.
Bublitz, Vok. — Darbininkai 

statydami nauja tilta per czion- 
aitine v(pe, vienas isz ju rado 
pieškosia didele pūsle kada 
jia atriszo, rado daug auksiniu 
pinigu ir stengėsi paslėpti, bet 
kiti darbininkai užtemino ra
dini ir mėtėsi ant jo atimti

ANGLIJA TURI DIDŽIAUSIA SUB MARINA.
Sztai naujo budo submarinas kuris deda arba sėja po-vandines bombas. Yra tai II. M. 

S. Grampus, nesenei padirbtas dirbtuvėje laivu Chatham. Anglija ketina da daugiau padirb
ti panasziu submarinu kurie yra naujausio budo ir pervirszina submarinas kitu vicszpatys- 
cziu.

AKTORKOS IR MYLI PASILINKSMINT VANDENYJE.
Krutamuju paveikslu aktorkos, nors sunkei dirba bet taipgi myli pasilinksmint pama

ryje kada užeina sziltos dienos ir tokiu budu užlaiko savo figūra. Isz kaireses yra: Lilliant 
Porter, Gloria Brewster, Marjorie Weaver, Barbora Brewster ir Lynn Barry, kurios kas die
na maudosi pamaryje Santa Monica, Kalifornijoje.

Prie didelio miesto Grand
Rapids, Mich. Famas galima pusto su pinigais. Puste truko 
piilkti su gyvuliais ar be gyvu- ir pinigai iszsimbte ant žemes.

dirbo Subatoje nes taja diena ledos irta su apeigomis Szv..^ Nebrangios prekes. Kreip- Darbiiiii&ai pradėjo tėilp sa
, prasidėjo naujas kontraktas 

tarp operatorių ir anglekasiu.
, — Musu paviete gyventojai 
praeitą meta nusipirko ir įsz-
gere visokiu arielka ir kitokiu 
gejrymu kuriuos pirko valstine- 

. sė. monopoliuose už daugiau 
kaip du milijonus doleriu. Pott
svilles gyventojai iszgere dau
giausia nes net už $206,911.91.

■ Didelis skaitlis vaiku ir 
mergaieziu priėmė Pirmutine 
Komunija Szv. Juozapo bažny- 
ęzioje Nedelioje. Buvo tai pui
kus reginys ir ne vienai motinai 
p'asi.rode aszaros akyse, atsi- 
inihdamos savo svarbia diena 
kurioje priėmė Szv. Komunija 
pirma karta savo gyvenime.

i , — Praeita Subata musu 
Augsztesnes Mokslaines stu
dentai iszvažiavo in Blooms
burg State Teachers College 
dalyvauti visokiuose sportuose. 
Du Mahanojiecziai laimėjo tris 
dovanas kaip: Jonas Služevi- 

* ežius laimėjo auksini medali ir 
sidabrini medali kaipo antra 
dovana. W. Dodds aplaike taip
gi sidabrini medali ir Mt. Car
mel Augsztesne Mokslaine ap
lanke sidabrini kięliką.

Juozapo bažnyczioje prie ku
rios velione prigulėjo.

— Ana diena lankėsi mieste 
ponas Antanas Žukauckas, po-
nas Jonas Laurinaviczius su 
pacziulo ir pana Aleksandra 
Kuczinskiene, visi isz Tamak
ves, kurie atlankė savo pažys
tamus. Ponas Žukauckas, turė
damas truputi laiko, atlankė 
redyste “Saules” kuria skaito 
jau daugeli metu. Acziu už at
silankymu.
, — Franciszka Stepanavi- 
cziene, 339 W. Mahanoy Avė., 
likos nuvežta in Locust Moun
tain ligonbute, Shenandoryje, 
ant gydymo.

— Szi Utarninko vakara, 8 
vai. vakare, Legion Saloje, at
sibus mėnesinis susirinkimas 
Lietuviszku Moterių Draugisz- 
ko Kliubo. Nariai atvažiuos isz 
visu daliu pavieto. Sveteliai 
bus pavieszinti užkandžiais, 
bus losziama kazyrems ir drau- 
giszki pasikalbėjimai. Taipgi 
bus priimami nauji narei kurie 
geidžia prigulėti prie taip pui
kaus draugiszko ratelio musu 
Lietuviszku moterėliu ir mer
ginu. ■

kites ant ajdreso:
■S. Kunigėlis — 306 Division

Ave, S., Grand Rapids, Mich.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut Isztikimiautis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;51« W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

1 12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

ves muszt'is. Toje musztyneje 
likos užmusztia du darbininkai
ir kdturi sužeisti. Valdžia da- 
girdus apie suradimą pinigu,
atemo visus nuo darbininku, o 
kaltininkus uždare 'kalėjimo. 
Pinigai buvo paeinanti nuo 
1814 meto.

EROPLANAI SUSIDŪRĖ 
ORE; 5 LEKIOTOJAI 

UŽMUSZTI.
London, Anglija. — Penki 

lekiotojai likos užmuszti per 
susidurima dvieju bombiniu 
eroplanu ore, artimoje Meth- 
wdldo. Szmoteliai ęroplano nu
krito in upe. Net in kėlės va-į 
landas po atsitikimui surasta 
lavonus nelaimingu lekiotoju.

VALDISZKI KAREIVIAI 
UŽMUSZE 3,000 PASI- 

KELELIU.
Bilbao, Iszpanija. — Nedelio

je atsibuvo kruvina musztyne; 
tarp valdiszku kareiviu ir pasi-! 
keleliu aplinkinėje Basque, ku
riame žuvo gal daugiau kaip 
trys tu'kstancziai pasikeleliuj 
Musziai tęsęsi per visa diena 
lyg nakeziai.

ANT ATMINTIES SENOVĖS TRIUKSZMINGU DIENU.
Kaipo atmintis senovės triukszmingu dienu, kada tai mieste Tombstone, Arizonoje, at- 

sibuvinejo visokios riauszes, musztyncs ir žudiristos, likos padirbtas szitas konkretinis gra
bas ant svarbiausios ulyczios, ant atminties tuju kurie žuvo laike muszio prie Bird Cage te
atro. Sziadien in taji miestą atvažiuoja keleiviai isz visu szaliu Amerikos pamatyt taji žymu 
miesteli kuriame atsibuvo tiek praliejimo kraujo, kada tai žmones pradėjo važiuoti in Vaka
rus. Paveikslas perstata paszventinima tojo paminklo.

t, . , . .... . /''.===•

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Deptistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C’ty I 
---------- ‘---- ---- ----- ------- .. ’ O

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

r, —.......- ' ' ----------■

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

Skaitykite “Saule”

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.


	Book 3 1937-05-04-SAULE_0001
	Book 3 1937-05-04-SAULE_0002
	Book 3 1937-05-04-SAULE_0003
	Book 3 1937-05-04-SAULE_0004

