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Isz Amerikos VAIKAS PERPJOVĖ
TĖVUI GERKLE

APVOGĖ SAVO
MOTINA

Suėmė Prasižengėlius ir 
Bus Gera Detektyve Isz Visu Szaliu Szimt-Metine Senuke MIESTAS BILBAVO

Atlieka Ilga Kelione PAIMTAS
DUKRELE NUŽUDĖ 

SAVO TĘVA
KURIS PLAKE MOTINA IR 
TRAUKE JA UŽ PLAUKU.

San Diego, Calif. — Mariana 
Ayres, 15 metu mergaite, likos 
aresztavota už nuszovima savo 
tėvo ant smert kada pamate 
kaip tėvas trauke už plauku 
josmotina. Motina melde kad 
dukrele neuždarytu kalėjime 
sakydama kad ji nekalta to, ka 
buvo padarius nes ji szauke jos 
pagialbos. Mergaite kalbėjo lai
ke tyrinėjimo:

“Kada motina paszauke ma
ne in savo kambarėli, paregė
jau kaip ievas trauke ja už 
plauku ir norėjo ja pasmaugti. 
Norėjo ir mane kirsti bet asz 
nubėgau in kuknia, pagriebiau 
karabina ir paleidau szuvi. Tė
vas pamatęs karabina mano 
rankose paszauke: “nedaryk 
to, Mariana,” bet asz nežinojau 
ka' darau isz persigandimo ir 
nuszoviau savo tęva.”

APIPLESZINEJA TIKTAI 
TURTINGUS.

Prescott, Ariz. — Atsirado 
czionais banditas kuris apiple- 
szineja turtingus žmonis o jei
gu nežinant apiplesze koki 
vargsza tai jam sugražina pini
gus.

Ana vakara banditas sulaikė 
einanti isz paveikslu Donaldą 
Andersoną ant kurio rado tik 
96 centus. Suprato banditas 
kad žmogus daugiau neturėjo 
ir atiduodamas jam kalbėjo: 
“Perpraszau tavęs szirdingai 
prietel, man rodos kad tau tieji 
pinigai yra daugiau reikalingi 
ne kaip man, te tau juos adgal 
ir eikie sau sveikas. Lauksiu 
ant geresnio kostumeriaus.” 
Pleszikas pasakęs ‘good night’ 
dingo tamsumoje.

AUKA AUTOMOBILINIO 
PASIVAŽINĖJIMO.

St. Marys, Pa. — Allegheny 
pavieto palicija tyrinėja mirti 
jaunos merginos, Paulinos Ta- 
czelbvskiutes, 16 metu, kuri 
iszszoko isž automobiliaus ku
riame važiavo su dviems vy
rais ir jos sesute, Katre 15 me
tu. Tieji du vyrai prikalbino ja 
Važiuoti ant szokio po tam pasi- 
eme jos sesere ir kada tieji isz- 
gamos norėjo ant ju užklupti, 
Paulina iszszoko isz automobi
liaus ir užsimusze. Jos sesute 
davė palicijai numari laisnu ir 
tokiu budu tieji vyrai likos su
sekti.

SZESZTA PORA DVYNU; 15 
VAIKU IN 12 METU.

Putnam, Conn. — Ana diena 
Mrs. Harry Fifield apdovanojo 
savo vyra szeszta pora dvynu—■ 
penkių svaru sunkumo dukrele 
ir szesziu svaru šuneliu. Pirmu
tine pora dvynu gimė 1926, an
tra gimė 1928, treczia 1929, ket
virta 1932 ir penkta 1935. Priek 
tam Fifieldai turi tris kitus vai
kus. Visi sveiki ir gyvį.

KADA TAS NORĖJO NU- 
SZAUTI PACZIA.

Salem, Ore. — Gindamas mo
tina nuo insiutusio tėvo, septy
nių metu Szimukas McBride 
perpjovė savo tėvui gerkle ka
da tas bandė ja nuszauti bet už 
tai nebus baudžiamas.

Tėvas yra paprastu girtuok
liu ir beveik kožna diena pasi
elgdavo su paezia žveriszkai, 
kada sugryždavo namo gerai 
užsigėręs. Kada ana vakara pa
rėjo namo girtas ir be jokios 
priežasties pradėjo nemiela- 
szirdingai plakti savo nuvar
gusia paezia o ant rytojaus su
manė paezia nužudyti. Parmu- 
sze ja ant grindų, atsiklaupė 
ant jos krutinės, įsu viena ran
ka laike už gerkles o su kita 
sieke in stalcziu isztraukti re
volveri.

Vaikas tame laike ka tik su- 
gryžo isz mokslaines ant piet ir 
pamatęs ka tėvas daro, nubėgo 
in kuknia, pagriebė ilga peili ir 
dure tėvui in gerkle. Tėvas ap
mirė nuo skausmo, vaikas pa
szauke kaimynus kurie prane- 
sze apie tai palicijai ir nuveže 
tęva in ligonbute kur jam dak
tarai susiuvo gerkle ir badai 
gyvens.

ŽANDA-PYSZKIS BRAD
DOCK KUMSZCZIUOSIS SU

LEWISU 22 JUNIAUS.
Chicago. — Beveik milijonas 

doleriu bus iszduota per žmo
nis kurie važiuos pažiūrėti 
kumszcžiavimosi tarp James 
Braddock (Airiszio) ir Joe Le
wis (nigerio) kuris sziadien 
laiko svietini szampionata kai
po smarkiausias kumsztininkas 
visam sviete. Galėjimas tuju 
kumsztininku atsibus 22 Ju- 
niaus, Comiskey Parke, vakare. 
Daugelis sportininku deda pi
nigus už, Lewis’ia nes turi jame 
vilti kad ingales savo priesza— 
Airiszi, o norints Braddockas 
ir butu sumusztas tai aplaikys 
gana puikia suma už sumuszi- 
ma savo žioties. Daugelis spor
tu ketina atvažiuoti in Chicaga 
isz visu daliu Amerikos. Jeigu 
musztyne bus laikoma teisingai 
tai Airiszis gali būti supliektas 
per nigeri in kelis “raundus.”

SUDAUŽĖ RAKANDUS IR 
NORĖJO PANASZIAI PA
DARYT SU PACZIULE.
Baltimore, Md. — Teofilius 

Karpinskas, 30 metu, likos nu
baustas ant 25 doleriu už ne
mandagu pasielgimą ir gir
tuoklyste. Palicija likos pa- 
szaukta per kaimynus pas Kar- 
pinskus ant apmalszinimo Teo- 
filiaus kuris parejas namo pra
dėjo daužyti rakandus vertes 
keliu szimtu doleriu ir norėjo 
panasziai daryti su savo pa- 
cziule bet toji in laika iszbego 
laukan pas kaimynus. Kada pa
licija pribuvo apmalszyti revo- 
liucijonieri, rado ji mieganti 
ant stalo. Du palicijantai pasi
ėmė Teofilių, indejo in patrule 
ir nuveže ji in kalėjimą.

Sūnelis Su Savo Paezia Apvogė 
Sena Motina.

PAĖMĖ PINIGUS ISZ PAN- 
CZIAKOS KADA MIEGOJO.

Rochester, N. Y. — Zofija Ge- 
darezuk, 63 metu, kuri laiko 
czionais maža sztoreli ir isz to 
maitinasi, szirdingai nudžiugo1 
ana diena kada jos sūnelis su 
paezia atsilankė in sveczius pas 
ja kurio nematė per kelis me
tus. Pribuvo jie isz Buffalo su 
automobilium. Sena motinėlė 
priėmė savo sūneli su marezia, 
pagamino gardžius pietus o va
kare atidavė savo lova kad sū
nelis su paezia gulėtu minksz- 
tai o pati atsigulė ant senos 
sofkos kuknioje.

Nakties laike, motina, turė
dama koki tai prijautimą, stai- 
gai pabudo ir pagal savo pa
protį, sueziupo ant krutinės pa
žiūrėti ar turi savo pinigus, ku
riuos neszioja paneziakoje pri- 
riszta ant kaklo ant szniurelio. 
Paneziakoje radosi 693 dole
riai. Pinigai dingo o tuszczia 
pancziaka gulėjo ant žemes. 
Motina paszauke vaikus bet 
paukszteliai jau buvo iszlekia 
isz miesto.

Senuke su dideliu rupeseziu 
pranesze apie vagysta palicijai 
kuri su pagialba paliceisko te
legrafo pranesze aplinkiniai 
palicijai kuri pabėgėlius sura
do apie 30 myliu nuo miesto. 
Atgabeno juos adgal ir abudu 
uždaryti kalėjimo.

Motina graudžiai apsiverke 
kad jos sūnelis taip padare ir 
norėjo dovanoti jam prasikal
timą bet sudžia nesutiko ant to 
ir juos užlaikė kalėjime lyg tei
smui. — Tai tau vaiku atlygini
mas senai motinėlei už szirdin- 
ga priėmimą. Jeigu butu parei 
kalave kiek pinigu tai motina 
noringai butu jiems davuis, kaip 
apie tai apreiszke ant palicijos.

VAIKAI APIPLESZE LAVO
NĄ ANGLEKASIO.

Opelika, Ala. — Jeigu vaikai 
nebijo apipleszti lavona žmo
gaus tai kas isz ju bus kada jie 
užaugs ant vyru? Du vaikai: 
Mikas ir Edvardas Burley, 10 
ir 12 metu, insigavo in grabo- 
riaus garadžiu kuriame gulėjo 
užmusztasis anglekasis, James 
Marshall, ir apiplesze ji nuo 
visko ka tik turėjo ant saves. 
Graborius vėliaus susekė kal
tininkus ir liepe juos aresztavo- 
ti. Teismas atsibus už dvieju 
sanvaieziu. Bus tai labai aky
vas teismas nes da pirma karta 
atsitiko czionais kad vaikai 
apiplesztu lavona.

MAŽIULELE FINLANDIJA 
ISZPILDE SAVO PRI

ŽADĖJIMĄ.
Washington, D. C. — Finlan- 

dija laikosi tojo priežodžio: 
‘ ‘Jeigu mes prižadam užmokė
ti padaryta skola tai savo žodi 
ir dalaikom.”

Ana diena tasai mažas skly
pelis Finlandija užmokėjo Dė
dei Šamui dali skolos 165,000 
doleriu, kokia užtraukė laike

Kada valdžia negalėjo susek
ti szmuglerius opium ir kitu 
kenkeneziu vaistu kuriuos Kin- 
czikai szmugleriavo in Ameri
ka, pasamdo pana Joyce McAl
lister, kolegijos .studente, isz 
Santa Barbara, Kalifornijos, 
kad iszsznipinetu kaltininkus. 
Valdžia davė jai tūkstanti do
leriu ant iszlaidu įsu prižadėji
mu daugiau, nuvažiavo in Reno 
Nevada, isz kur szmugleriai 
daugiausia praplatinę jo savo 
uždrausta tavora ir jai pasise
kė suimti septynis Kinczikus ir 
ju perdetini. Danesze apie tai 
valdžiai kuri atsiuntė palicija 
ir szmuglerius suėmė. Po užbai
gimui mokslo valdžia prižadė
jo panai Joyce duoti slaptos 
tyrinėtojos dalba.

Svietines Kares ir yra vienati
nis sklypas kuris moka Ameri
kai užtraukta skola laike ka
res o 16 didžiausiu sklypu da 
yra skolingi Amerikai ir nema
no mokėti. Norints tai yra di
dele sunkenybe tam mažam 
sklypeliui bet gyventojai su 
mielu noru moka padotkus kad 
tik kuogreieziausia atsilygint 
su Amerika kuri ja suszelpe 
laike kares kada jie reikalavo 
pinigu.

PACZIULE JI “MEILIAI” 
PASVEIKINO SU KIRVIU.
Perryville, Pa. — Kada Juo

zas Bialek, 40 metu, parėjo na
mo vėlybu laiku, jo prisiegele 
Pelagija pasveikino ji su kir
vuku, perskeldama jam baisiai 
galva ir sziadien Juozas guli li- 
gonbuteje be vilties pasveiki
mo. Bialekai turi septynis vai
kus. Motore uždaryta kalėjime. 
Pelagija girdėjo nuo kaimynu 
buk jos Juozukas susinesze su 
kokia tai motere ir tas ja pastū
mė prie tojo darbo bet ar tai 
buvo tiesa ar melas tai da ne- 
isztyrineta.

GIEDOJIMAS PRIEŽASTIM 
NUDURIMO MOTERES.
Perth Amboy, N. J. — Agota 

Lacki, Slovake, 32 metu, szia
dien guli ligoribuiteje gydinda- 
masi nuo žaiduliu kokius jai už
davė jos girtas vyras. Vyras, 
parejas namo apie pusiaunakti, 
pradėjo dainuoti, motere melde 
kad apsimalszytu bet tasai ne
paklausė geros rodos savo mo- 
teres ir pagriebęs peili uždavė 
jai kelis žaidulius. Kaimynai 
subėgo ir atidavė pasiutėli in 
rankas palicijos o motere nuve
že pusgyve in ligonbute. Dakta
rai sako kad motere vargei isz- 
liks gVva.

DAUGELIS SZEIMYNU 
ŽUDOSI ISZ BADO.

Moskva, Rosija.,— Pagal te- 
legr. mus tai daugelis žmonių 
po visas valstijas czionais, žu
dosi isz bado. Vienoje vietoje 
ūkininkas nužudė savo paezia, 
keturis vaikus ir pats atėmė 
sau gyvastį isz priežasties bado 
ir didelio vargo. Kaip girdėt 

l tai. valdžia mažai rūpinasi apie 
nelaimingus žmonis.

ZOKININKAS ŽVERISZKAI 
PASIELGĖ SU MAŽU 

VAIKU.
Besancon, Francija.,— Din- 

ard d’ Ollone, žinomas kaipo 
brolis Cou’bre, laike palicijos 
tyrinėjimo, likos pripažytas 
kaltu už apszutinima ir mirti 
sejptyniu metu sieratelio, prie
glaudoje del apleistu vaiku, 
kuris yra po priežiūra Francu- 
ziszku zokoninku. Atsitikimas 
buvo tokis: Armondas Tropez, 
buvo baisiai ąpszutintas per 
ta nemielaszirdinga zokininka, 
kad vaikas 'ant rytojaus mirė. 
Zokoninkas paėmė vaika ir in- 
kiszo ji in verdanti vandeni 
už maža prasikaltima. Keli 
budintojai prislėgė, buk zoko- 
nirikai toje prieglaudoje, pasi- 
elginejo bjauriai su sieraiu- 
kais. Dabar tasai zokoninkas 
turės atpakutavoti kalėjime.

SKARBAS PECZIUKIJE.
RADO GANA DIDELI 

TURTELI.
Avignon, Francija.,— Rasz- 

tininkas Lacent Libourne, ei
damas pro sza'li rakandu kro- 
melio, mate prie kromelio sena 
pecziuka kuri misipirko del sa
vos už 50 franku. Pasisamdė 
vežimėli ir kada kele pecziuka 
kas tokis iszpuole ant ulyczios. 
Libourne pakele koki tai žiban
ti daigta ir nemažai nusistebėjo 
pamatęs kad tai senoviszkas 
auksinis pinigas. Ilgai nelauk
damas inkiszo ranka in pe
cziuka ir pajuto jame koki tai 
daikta, ir kada ji isztrauke, 
buvo tai įskurinis (kreipisziukas 
pripildytas su daugeliu seno- 
viiszku auksiniu pinigu, ku
riu verte buvo apie 60 tukstan- 
cziu franku.

Pana Elzbieta McIlwain, isz 
Santa Monica, Kalifornijos, ku
riai suejs szimtas metu, atei
nanti Septemberio menesyje, 
12-ta diena, visai nebijo keliau
ti ir už keliu dienu atliks ilga 
kelione su -savo seserune, in 
Saltburg, Pa., netoli Pittsbur- 
gliOjkur ji gimė ir užaugo.

BULGARIJOS KARALIENE 
PAGIMDĖ NASLEDNYKA.
Zofija, Bulgarija. — Kara

liene Giovanna, pati Bulgarisz- 
ko karaliaus pagimdė sūneli. 
Motina ir sūnelis sveiki. Giova
nna yra duktė Italijos kara
liaus Emanueliaus ir karalienes 
Lenos. Vaikutis pakriksztytas 
vardu Simeonu ir bus augintas 
pagal Rymo Kataliku tikėjimą 
ant paliepimo Popiežiaus. Bul- 
gariszkas karalius yra Grai- 
kiszko iszpažinimo bet apsipa- 
cziavo su Katalike ir kada Po
piežius davė savo pavelinima 
ant tos svodbos tai karalius pri
žadėjo iszpildyt taji prižadėji
mą. Ju pirmas kūdikis—dukre
le, yra auklėjama pagal tėvo ti
kėjimą.

DIDELI KARSZCZIAI PO 
VISA EUROPA.

Berlynas, Vok., — Kone po 
visa Europa užėjo dideli karsz- 
cziai kurie daro daug ble- 
des ūkininkams. Vokietijoj 
treczia dalis yra menka derlius, 
lietaus labai stokuoja. Czio
nais pargabeno daug gruodu 
isz kitu sklypu.

Varszava, Lenk.,— Czionais 
teipgi dideli karszcziai. Daug 
feeiga ir daug iszmire. Ant ti
kiu karszcziai. Pasėliai beveik 
visi iszdege.

Lahore, India., — Daugelis 
žmonių iszmire nuo karszcziu 
ir tukstaneziai serga. Didele 
sausuma, ant lauku kone vis
kas sudege. Kaip kur stoka 
vandens ir daug gyvuliu pa
stipo.

ŽYMUS MASKOLIUS ATĖ
MĖ SAU GYVASTĮ.

Moskva, Rosija. — Preziden
tas Bait-gudijos Soviatines Re- 
publikos atėmė .sau gyvastį, vė
lindamas taip daryti ne kaip 
būti suszaudytu per komunis
tus. Buvo tai Aleksandras G. 
Czerviakoff, 45 metu, po susi
rinkimui politikiszkos partijos 
po kuriam likos aresztavoti 45 
narei už visokius suokalbius 
priesz valdžia. Palicija areszta- 
voja kas diena szimtu s žmonių 
kaipo nužiūrėti už visokius suo
kalbius priesz valdžia. Szimtai 
žymiu žmonių bėga isz Rosijos 
jeigu jiems tai pasiseka nes ju 
gyvastys yra dideliam pavoju
je. Rusijoj randasi tiek sznipu 
kad žmogus nežino su kuom 
kalba nes brolis ar sesuo gali 
būti valdisžku sznipu. Visi gy
ventojai sziadien yra nužiūrėti.

Kruvinam Muszije Žuvo Gal 
Daugiau Kaip 16 Tukstancziu 

Žmonių.

TUKSTANCZIAI GAVOSI IN 
NELAISVE.

Hendaye, Francija.,— Pane- 
delio diena, pasikelelei paėmė 
miestą Bilbao, po 73 dienu ap
gulimo. Tame muszije badai 
žuvo apie 16 tukstancziu žmo
nių ir tukstaneziai sužeista. 
Eroiplanai be jokios mielaszir- 
dysties Įeidinėjo bombas ant 
miesto. Užmnsztieji ir mirsz- 
tan'ti guli po visas ulyczias. 
Yra tai baisus regėjimas kurio 
greitai neužmirš tie, kurie bu
vo liudininkais tosios baisios 
skerdynes. Kalnai pilni su
draskytais lavonais.

Rymas, Italija.,—Pagal ap- 
skaitima valdžios, tai lyg sziai 
dienai ant pasikeleliu kariszku 
lankojau žuvo apie 2,739 Italai 
ir daugiau kaip 5,000 sužeista. 
Bet Italija vis siunezia savo 
kareivius in pagialba del Isz- 
paniszku pasikeleliu.

Kada pasikelelei ėjo ant Bil- 
baos, naikino viską kas tik pa
puolė in rankas. Pakelyje degi
no bažnyczias ir jas arde dina
mitu. Vela valdiszki kareiviai 
bėgdami nuo pasikeleliu, nai
kina miestus ir miestelius kad 
pasikeleliams nieko nepalikt. 
Tukstaneziai žmonių bėga bet 
patys nežino in kur eiti jeszko- 
ti saugios vietos.

TRŪKIS PATAIKĖ IN BOSĄ 
UŽMUSZDAMAS 18 

YPATŲ.
Bagdad, Iraq.,— Kada bosas 

pripildytas žmonimis važiavo 
isz bažnycziO'S staigai užėjo ant 
jo greitasis trūkis, kada bosas 
važiavo per geležinkeli. Bosas 
likos sudaužytas ant szmoteliu, 
18 žmonių, tarp kuriu radosi ir 
trys vaikai, likos sumalti po 
ratais trūkio. Buvo tai baisus 
reginys ir riksmas mirsztan- 
cziu buvo girdėta aplinkinėje. 
Žmonis subėgo gialbeti sužeis
tuosius. Varytojas boso teipgi 
likos užmusztas.

5,000 KURDU UŽMUSZTA 
LAIKE MUSZIU.

Istanbul, Turkija. — Dau
giau kaip penki tukstaneziai 
Kurdu likos užmuszta in laika 
trijų menesiu musziu aplinki
nėje Dersimo. In fenais valdžia 
nusiuntė 25 tukstanezius karei
viu ant apmalszinimo pasikele- 
įiu. _______ ____

TRUMPOS ŽINUTES
Harrisburg, Pa. — Pagal ap- 

skaityma valdžios tai Pennsyl- 
vanijoj vakar likos užmuszta 8 
ypatos o sužeista 257. Nuo Sau
sio lyg sziai dienai automobilei 
užmusze 1,276 o sužeidė 24,998 
ypatas.

Shanghai, Kinai.,— Telegra
mai atsiunsti isz Fuskien pro
vincijos ir kitur, pranesza buk 
fenais iszmire apie penki tuks
taneziai žmonių nuo uod-liges 
kokia ten prasiplatinę j o. Dau
gelis serga ir nėra vilties kad 
pasveiktu.

Ambridge, Pa.,—Narei keliu 
prieszininku uniju šukele mai. 
S'zati, kada National Electric 
Products ketino atidaryt savo 
dirbtuve. Apie 28 sužeista. 
Palicija turėjo panaudoti asza- 

jrines bombas ant apmalszini
mo maisztininku.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
rūpintųsi savo moterei ingytij KA F3T IT 7^700
tais intaisas ir palengvint jai Į | IJ V 11/^ 
namini darba visame. v M

Katalikiszki laikraszcziai 
pranesza buk 'trejuose kaime
liuose, Šudras apskrityje, Indi
joj, visi gyventojai ketina pri
imti Katalikiszka tikėjimą ir 
visi priims Krikszta ta paczia 
diena. Katalikiszki misijonie- 
riai nuo daugelio metu darba
vosi toje aplinkinėje 'skelbdami 
mokslą Kristaus tarp Indusu.

Sziadien mokyti žmones da- 
:ro visokius bandymus su žvėri
mis ir sziadien imasi ant moki
nimo mažos Javaiszkos bež-

I NORĖDAMAS GAUTI A.P- 
1 DRAUDOS PREMIJA;

SUDEGINO NAMUS.
Plunge. — Czionais invyko

džiones kuri randasi prieglau- toks atsitikimas: Priesz keletą 
dojė del apleistu vaiku Londo- metu atgal mirė Antanas Ma-

Ana diena Mrs. Donald Wood
bridge, Filadelfijoj, užbaigė 
daktariszka mokslą Pennsylva- 
nijos Universitete su garbe ir 
aplai'ke diploma. 'Toji motere 
yra motina penkių paaugusiu 
vaiku kurie pribuvo ant jos už
baigimo mdkslo kaipo ir jos vy
ras.

Kada kare kilo ir jos jaunas 
vyras iszkeliavo in Francija 
drauge su kitais motere moki
nosi ant daktarkos bet negalė
jo užbaigti mokslą ir tik in 20 
metu vėliaus dasieke savo tiks
lą.

Kiek itai moterių czionais 
Amerikoj geidžia mokslo o ypa
tingai musu Lietuviszkos mo
terėles? Daugelis isz ju pasi
naudojo isz valdžios dyku pu- 
blikiniu mokslainiu kurios ran
dasi visuose didesniuose mies
tuose. Ir Mahanoy City yra to
kio mokslaine in kuria lankosi 
Lietuves ir jau iszmoko raszy- 
ti ir skaityti ir isz to labai 
džiaugiasi kad gali susiraszinė- 
ti su savo vaikais ir giminėms 
Lietuvoje. Tosios moterėles ne- 
sisarmatina paimti knyga in 
ranka nes žino kad mokslas tai 
yra brangesnis už turtus, kurio 
niekas joms neatims.

ne, Anglijoj. Kada beždžione žeika, palikdamas septyniems ,, 
atsirado ant svieto, likos paim
ta nuo motinos-beždžiones ir 
nuo tojo laiko nemate savo
veisles ir yra maitinama mote-, jam Vladui Mažeikai pavede ji 
risz'ku pienu. Sziadien toji bež- 
džionka. neturi visai beždžio- 
niiszko budo, siauezia drauge 
su mažais vaikais o kada vai
kai dainuoja tai ir ji prigialbs- 
ti jiems savo staugimu. Dakta
rai prieglaudos yra tosios nuo
mones kad toji beždžionka su 
laiku gal iszmoks žmogiszkos 
kalbos, iszmoks skaityt ir ra- 
sžyt nes aplinkenybes ir auklė
jimas in laika padarys savo.

Ar negeriau tieji mokslin- 
cziai padarytu kad pradėtu mo
kyti “Žmogiszkas Beždžiones ’ ’ 
kuriu milijonai randasi ant 
svieto ?

inpediniams nemaža turto, ku
ri testamente užrasze visiems 
inpediniams lygiai ir vyresni,a-

Vos pabaigėm szvensti Ame- 
rikoniszkos Vėliavos diena, 
sztai Pennsylvanijos legislatu
re jau mansio kokia czia szven- 
te sukalti Augusto menesyje 
nes tame menesyje nesiranda 
jokios valdiszkos szventes. 
Pennsylvanijoj yra užtvirtintos 
sekanezios szventes kurias ap- 
vaiksztineja: Naujus, Metus, 
Lincolno ir Washingtono gimi
mo dienas, diena Papuoszimo 
Kapu arba Memorial Day, In
dependence diena, Labor die
na, Kolumbo diena, Rinkimu 
iena, Armistice diena arba Už
baigimą Svietin.es Kares, Kalė
das, Padekavones diena ir Di
džiąją Petnyczia. Taisės dienas 
turi szvensti legaliszkai.

valdyti, bet su sanlyga kad bu
tu iszmoketos Ivgio-s dalys 
broliams ir seserims. Visi kiti 
Mažeikos, iszskiriant Vlada, 
dar ncipilnamecziai, tai jiems 
buvo paskirtas globėjas Joni
kas, kuris dažnai susigin- 
czydamas su Vladu Mažeika. 
Szis norėdamas nepageidauja
mam patarėjui atkerszyti ir sy
kiu pasipelnyti, sugalvojo toki 
triuką: Apdraudimo instaigoj 
Lietuva jis visa turtą apdrau
dė savo vardu ir nakcziia isz- 
kraustes kiek baldu isz savo 
namo, nuėjės padege gjlobejo 
Jonikio daržine, kuri buvo ne
toliese nuo ju gyvenamo namo. 
Daržinei užsidegus jis atbėgės 
padege savo namo stogą isz vi
daus, kald atrodytu, buk jiis už
sidegė isz degamos daržines ki- 
birkszties. Rodos, viskas gerai 
padalyta, bet kurie kaimynai 
mate ji nakezia bėgiojant ir jo 
namas užsidegė, jis jo negesi
no. Kaimynams subėgus ir no
rint gesinti, szis net kibiro ne
davė, sakydamas, kad mano 
namas apdraustas ir —ar gaila 
vaJlldiszko turto. Kriminaline 
palicija iszaisžkino ir nustatė, 
kad visa nusikaltimą padare 
Vladas Mažeika, kuris suimtas 
ii- patalpintas kalėjimam Už-, 
stato jam paskirta 10 tukstan- 
cziu litu.

SZIURPI PROCESIJA TIES 
SZVENTOSIOS UOSTU.
Sekminių pirma diena pasi

rodė klaiki, skaudi ir szi ridi ve
rianti (procesija, slenkanti isz 
Latvijos puses Szventos i os 
kaimo link. Važiavo saviszkiai! 
vežini namo trag'iszkai žuvu
siuosius. Klaikiausia vaizda, ] 

. teikei antrasis vežimas, kurio 
arkliiis valde skenduolio pati o 
mažu! vaikucziu virtine buvo a 
ptupiisi karsta. Tretysis ve
žimai trauke žiūrovams asza- 
ras: vos paeinanti du arkliukai 
tempe statiniu vežimėli, kuria
me sėdėjo kalkių baltumo vei- 

| du išzvaigusi moterele, vežda- 
mosisavo vyro lavona isz lent
galiu sukaltame karste. Sako: 
Namuose keletas maižycziu vai
ku, dar nepajegianeziu sutikti 
griž(anti teveli!... Taip tai 
grižo Jonas Taipikas,, Ansas 
Dejtls ir Mikis Kikalis.

Ntekendo keturi Szventosios 
kaimo žvejai. Kita diena au
dra liszplove kaikuriuos sken
duoliu daiktus, o vėliau už uos
to buvo iszmestas in krenta su
daužytas ju motorinis laivas. 
Szventoji in uosta iszplove ir 
vieno isz keturiu lavona Joną 
Dievina.

Paaiiszkejo, kad nakti, kilus 
smarkiai audrai, laivas taikė 
inlplaukti atgal in uosta, bet 
bangu buvo parbloksztas in 
molus [siauri uosto vartai], ir 
žvejai paskandinti.

Praslinko lygiai du menes
iai, o likusiu 3-ju žveju jura ne
gražino. Bet .sztai buvo suži
nota, kad Latvijos puseje esą 
iszplauti 3 lavonai. Ir tai bu
vo jie.

Pleszike
Lavonu

Nerege Kalbėtoja

Per tukstanezius metu žmo
gus manste kokiu budu paleng
vint sau gyvenimą ir kad taip 
sunkiai nedirbtu ir turėtu sziek 
tiek liueso laiko ant pasilinks
minimo ir pasilsio.

Daugelis žmonių sau misti
ną: “Kodėl turiu arti ir prakai
tuoti ant žemes, kuri iszduoda 
tik kūkalius, jeigu galiu užkin- 
kyt gazolinine žagre ir apibars- 
tyt žeme su naujausiu meszlu? 
Kodėl turiu kulti su spragilu 
jeigu galiu pasiskolint lokomo- 
biliu ir isžkulti kvieezius in aki
mirksni laiko, kuri perskiria 
grudus ir da supila in mai- 
szus.”

Ka priesz tai dirbo keliolika 
žmonių per ikeles dienas tai 
sziadien maszina padaro in kė
lės valandas. Sziadien farmeris 
turi laiko ant pasilsio, pasi
linksminimo, mokslo ir pasiva
žinėjimo automobilium.

Bjuruose moteres ne taip 
sunkiai dirba nes visokios ma
sinos palengvina darba ir ne
reikia tiek džiovinti smegenis 
kaip tai kitados; maszinos ra- 
szO, diktuoja, suskaito didžiau
sius skaitlius ir 1.1.

Ir musu gaspadineles tūri 
sziadien lengviau ne kaip kita
dos, kurios dirbo kaip kokios 
nevalninkes. Elektrikines ma
szinos sumazgoja torielkas, isz- 
skalbia drapanas ir szuruoja 
grindis. Maszinos nuszluoja 
grindis, iszcziulbia dulkes isz . 
mažiausiu plysziu, elėktrikinis 
motorėlis varo maszinas todėl 
turi daugiau laiko paszvensti 
del vyro ir vaiku. Moterėles ne
gali iszsikalbinet kurios aplei
džia savo vaikus, — neprivalo 
apsunkinėti įsave darbu jeigu 
maszina gali tai padaryti. Tu
ri laiko ant visko. Bet tame jai

, e 1UUKU KUISI pieno yauiangc

turi prigialbęt vyras kuris, kites in “Saules” .ofisą, __

Kada valdisžJki darbininkai 
OCC kempeje nukirto medi, ar
ti Allentown, Pa., rado viszta 
kelme tupinczia ant kiausziniu. 
Viduryje medžio rado peliukes 
lizdą o ant pat virszunes apuo
ką. Szitie nepaprasti kaimynai 
gyveno didžiausiam sutikime ir 
vieni kitiems nedare jokios 
bledes. Ar-gi žmones tokiame 
sutikime gyventu?..

Londone, Anglijoj, augsz- 
cziausiam sude buvo perkrati- 
nejama teismas tūlos vedusios 
poreles, Dovydo Turner, kuris 
spyrėsi perlaužimo moteriszku 
rysziu nuo savo prisiegeles už 
apgaudinejima jo ir susineszi- 
ma su kitu vyru nuo kurio pa
reikalavo penkis szimtus svaru 
szterlingu už paveržima meiles 
jo pacziules.

Gūdžia buvo kitokiu pažiūru 
ir iszmintingas žmogus. Dave 
porai persiskyrimą bet atlygi
nimo vyrui už skriauda ir nete
kimą paczios nieko nepripaži
no. Savo nusprendime sake buk 
motere, kuri apgaudinėja savo, 
vyra, susineszdama su kitu yra' 
nieko neverta... ne penso. Tas 
daugiau atnesza vyrui naudos 
ne kaip bledes nes be jokio er
gelio atsikrato nuo svetim-vy- 
riszkos moteres ir privalo 
džiaugtis o ne jeszkoti atlygini
mo kad atsikrato nuo tokios bo- 
belkos.

AMERIKIECZIAI LIETUVOJ 
STATYS VIESZBUCZIUS .
Klaipeda., — Amerikos lie

tuviu tarpe yra kilęs sumany
mas Kaune ir keliose kitose vie
tose pastatyti didelius naujo- 
viszkai nurengtus vieszbuczius 
kurie but taikyti ypatingai už
sienio svecziams. Viena užsie- 
niiszko kapitalistu grupe priesz 
kuri laika norėjo Kaune pasta
tyti milžiniszka vieszbuti ir ji 
vėliau miestui po kokiu 10 me
tu ar valstybei už dyka atiduo
ti, bet su sanlyga, kad butu 
leista vieszbutyje inrengtr tarp
tautini loszimo banka.

PO KELMU RADO 
AMERIKONO LOBI.

Biržai. — Astravo dvare dar
bininkas Armanaviczius prie 
upes, po iszverstu kelmu rado 
amerikoniszka brangu auksini 
laikrodis įsu aukso retežėliu.Re- 
teželyje buvo inrisztas žiedas 
ir paauksuotias, kuris visai su
rūdijęs. Gyventojai spėja, kad 
tai bus tūlo amerikono turtas, 
kuris (priesz 12 metu, netdli tos 
vietos, rastas upeje prigerės ar 
prigirdytas. Gal 'pleszikas bu
vo paslėpęs tuos aukso daiktus 
po kelmu, kuriu nebepasieme.

TIK KA GIMĘS VERSZIS 
JAU DUODA PIENO.

Salocziai.,— Ūkininko Vlado 
Zalkrio, gyvenant Kubiliunu 
kaime, vietine karve atsivedė 
telyczaite, visu nusistebėjimui, 
su isztvinkusiu teszmeniu. Te- 
szmens dydis kaip dvi neper- 
dideles kumsztys, speneliai pai- 
szelio storumo ir apie 2.5 cent
nerio ilgio. Tuoj naujagi
me buvo iszmelžta. Buvo pri
melžta daugiau kaip stikline 
krekenų. Isz iszvaizdos ir sko
nio naujagimes ikrekenys nie
ku nesiskyrė nuo motinos kre
kenų. Už pusdienio vėl szieik 
tiek isztvinko, bet krekenų jau 
davė tik apie puse stiklines. 
Atrodo, ka nuajagime “motina’ 
užtruks. Sziaip telycziate yra 
normali ir sveika, tik kiek di
desne negu paprasta buna (sve
ria arti 50 klg.]. Ūkininkas 
mano palikt ja veislei.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigia! 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip-

MIRĖ SENUKAS
S. Kalvarija. — Nesenei Su- 

sninku kaime mirė 104 metu 
amžiaus senukas Oliszkevicz- 
iuis. Senelis iki pat mirties 
jautėsi stiprius ir dirbo viso
kius ūkio darbus. Apylinkes 
žmones seneli labai mylėjo ir 
gerbe, kaip gera, sanžininga ir 
darbsztu žmogų. Priesz kele
tas metus mirė jo motere ku
ri taippat gyveno arti 100 me 
tu.

NETURĖDAMAS KUR DĖ
TIS, PASIKORĖ BEŽEMIS.

Seredžius.,— Sziliecziu kai
mo gyventojas Bernadas Bag
donas vaiikszcziojo po kaimus 
jieszkodaimas nikio, kuriame 
galėtu dirbti isz puses, nes isz 
seniau 'gyvento ūkio jam 'buvo 
atsakyta ir turėjo iszeiti. Per 
diena iszvaikszcziojes ir nie
kur vietos neradęs, parėjo va
kare namo ir nuėjo in tvaria 
paszerti gyvulius. Namiszkiai 
ilgai nesulaukdami isz tvarto 
grįžtant, nuėjo jieszkoti, bet 
ten rado pasikorusi ir jau ne
begyva.

I MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS

Priszakrnio galvos skausmo, sun
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas 
kataras pas Senus ir silpnus žmo
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite

Hampton Laboratory
641 N. Front St. Reading, Pa.

Laike vakaciju tankiausia, 
'persedinejau pas mano gimines, 
pas dede ar pas katra teta. O 

I buvo man gerai nes kaipo stu- 
1 dentuka visur mylėjo o ir da 
i piemeniukas ponaieziu pavady- 
davo, isz ko pusdavausi kaip 
kepta utele.

Mano dėdės kunigo namas 
buvo didelis, stovėjo beveik so
džių o sziaip, kitu triobu buvo 
daugybe.

Buvo ir kitas namas, vadina
mas pekorine, del szeimynos. 
Szale sodo stunksojo sena me
dine bažnytėlė, tarp szakotu 
liepų, toliaus, szale bažnyczios 
stovėjo, naminis, kuriame gy
veno kunigas kamandorius.

Sziadien jau viskas persimai
nė Sena bažnytėlė jau senei 
dingo, stojo nauja murine baž- 
nyczia o ir numirėliu dabar ne
laidoja szale bažnyczios nes tu
ri toliau kapines.

In ta pekorine įsusieidavo 
szeimyna kas vakaras, ateidavo 
ir szpitolnykas ir da keletas 
moterėliu. Bobeles verpe, vyrai 
szi—ta knibinėjo ir apsakinėjo 
visokias apysakas: apie szpu- 
kus, numirėlius, razbaininkus, 
užkeiktus dvarus, raganius ir 
t.'t. Ypatingai senas šzpitolnin- 
kas, kurio tėvas da Kosciuszka 
paminė, tas tai daugybe žinojo 
o noringai pasakodavo, tai bū
davo visi klauso o asz net kva
pą sulaikydavau, kaip apie bai
sius daigtus sakydavo.

Kada būdavo pagadlyvas va
karas tai ne taip norėjosi klau
syti senio apysakų bet kada bū
davo lija ar taip kokia dargana 
užeidavo tai isz laiko apsegda
vome sena Juozą o asz net po jo 
skvernu skrandos pasislėpda
vau kad bužys manės nepaimtu.

— Czionais nei vienas neat
menate bad-meczio nei paviet
res. Visi esate jauni ir praszy- 
kite Dievo kad tokiu laiku ne
sulauktumėte. Isz pradžių buvo 
baisi žiema. Sniego buvo dau
gybe, szaltis perkuniszkas, ve- : 
jas beveik nuolatos pute nuo i 
žiemiu szalies, jog in niekur ne
galėjai kojos iszkelti, — nei in ■ 
kita kaima nei in miestą su rei
kalais.

Balandžio menesije blikstele- 1 
jo saulele, nutarpino sniegą ir i 
ledai sujudo ant upiu. Sztai ir 
užėjo tvanai. Vanduo daeitine- 
jo net in klebonija o sziaip kai
mo triobas užseme lyg stogu ir 
daug vanduo nunesze.

Žmonelei gelbejosi kaip ga
lėdami. Ne kurie vos spėjo gy
vastį iszsigialbet ir glaudėsi 
pas tuosius kuriuos vanduo ne- 
dasieke o daugelis kaip čigonai 
ant lauko gyveno.

Vanduo stovėjo ir stovėjo o 
kada pradėjo nupuolinet, užėjo 
dideli karszcziai kaip vidu-va- 
saryje. Degino karsztis be galo 
o czia laukai neapdirbti, rugei 
iszszale, tai daigiais žemom už- 
neszti, baisybe!

Žmonelei jau senei suvalgė 
ka turėjo ant žiemos, vaikai 
szaukia ir klykia — praszo duo
nos d czia nėra!

Czia vela dumble pradėjo at- davė ant valios Dievo. Žingsnei 
sirasti koki tai vabalai ir kito-! artinasi... durys lavonines su
ki gaivalai, pradėjo smirdėti j girgždėjo, inejo kas tokis ir ei- 
balos, net sunku apsakyti kas na pas artimiausia graba. 
tada dėjosi.

Daugelis žmonių

Miss Hazel Hurst, nerege kal
bėtoja, eina ant laivo iszplaukti 
in Francija, laikyti tonais kelio
lika prakalbu apie savo gyveni
mą ir kaip neregiai turi gera 
proga užsidirbti sau ant gyve
nimo. Jos vedėju yra szuo 
“Babe” kuris ja veda visur 
kaipo geriausias pravadyrius 
nes tieji szunes yra gerai iszla- 
vinti ir veda neregius kaip žmo
gus.

Atėjo pirmiausia badas o pas
kui pavietre. Smertis skynė 
kaime nelenkdama nei vieno. 
Kur katras stovėjo, ten puolė ir 
gulėjo. Dirbo laukuose ten ir li
kosi, sėdėjo stuboje ir czion 
smertis užtiko, pajuodo ir tuo- 
jaus atliko... Varpai skambėjo 
ir skambėjo, kunigas meldėsi ir 
kas diena numirusius laidojo, 
nuo ryto lyg vakaro.

Da isz pradžių laidojo bet 
jau toliau nei kunigas nei var
gonininkas nei graborius, nete
ko pajiegu kad visus palaidoti. 
Isz pradžių laidojo negyvėlius 
grabuose bet kada ir stalorei 
numirė, nebuvo kam grabu da
ryti tai guldė negyvėlius ant 
kapiniu in lavonyczia kol duob
kasys duobe iszkasdavo ir szio- 
ki toki graba padarydavo.

Stovėjo lavonai grabuose ir 
be grabu — turtingi ir biednio- 
keliai. Duobkasys sunkiai dir
ba nuo ryto lyg vakaro o Die
vas pridavinejo jam pajiegas 
ir saugojo nuo baisios paviet
res.

Pažinodamas aplinkines gy
ventojus, žinojo kas numirė ir 
užraszinejo ant popiereles.

Apsižiūrėjo viena karta jog 
kas tokis negyvėlius apipleszi- 
neja — nuo moterių nuimineja 
karolius, geresnius apredalus ir 
net marszkinius. Negalėjo sau 
isz galvos iszmuszti kas tai yra 
nes nematė nei diena nei naktį 
kad kas vaiksztinetu po kapi
nes.

Duobkasys buvo tai drūtas, 
diktas ir drąsus vyras; mat, se
nas Žalnierius, tai ir apmis’lino 
vad lavoninėje privaktuoti ir 
nutverti vagi.

Viena vakare, kada jau gerai 
suteme, pasislėpė už grabo tur
tingo gaspadoriaus ir lauke.

Sztai apie gaidžius iszgirdo 
žingsnius ateinanezius ir jau 
netoli saves. Norint buvo drą
sus bet vienok dantimi barszki- 
no nuo baimes ir prisiglaudė 
nei kvapo neiszduodamas.

Bet insidrasino vela, lauke 
toliau kas czia nusides ir atsi-

Duobkasis nutirpo. Jam nu- 
pamete davė kad atėjo giltine ji pjauti 

grinezias ir iszvandravo in pla-j bet nedrebėjo tiktai kalbėjo 
4--.,  I K IrnivYin 1 JC" ‘1 a iii minim >2tu svietą: kiti pasiliko kaime 
atsiduodami ant malones Dievo 
ir Jo Apveizdos.

Ir atėjo tas, ko nesitikėjome.

•‘Kas in apieka.”
Ateivis turėjo apsigobęs bal

ta drobule, apėjo pasieniais, 
peržvelginejo visus lavonus.

Pirmiausia ėmėsi už Antanie
nės kuri be grabo gulėjo, nuėmė 

! drabužius o ant galo ir marsž- 
kinius ir paliko kaip Dievas ant 
svieto leido.

Padėjo ant krūveles ant že
mes o smulkesnius daigtus su- I . ...sikiszo in anti. Paskui prišiar- 

j tino prie Jokūbo, apiplesze vis
ką kas buvo geresnio.

Duobkasis temino ant vai
dyklos bet negalėjo inžiuret kas 
tai buvo.

Ir taip ėjo isz paeiles, mažes
nius daigtus dėjo in anti, dides
nius dėjo ant krūveles.

į Tada duobkasis pamislino 
sau —- aha! tai nebile kokis va
gis — nes geresnius daigtus pa
ima o prastesnius palieka. '

Ir taip prisiartino net pas 
duobkasį o kurio nemato nes 
prisiglaudės prie grabo. Tame 
grabe gulėjo turtingas ūkinin
kas, parėdytas pusėtinai tai ne 
dyvai jog vaiduliui užsinorėjo 
apipleszti negyvėli.

Pasodino negyvėli grabe ir 
pradėjo nurodinėti.

— Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus ir Dvasios szventos, — pa
mislino duobkasis ir — cziupt 
už kojos.

Vaidulis baisiai suklykė ir 
pargriuvo ant žemes o negyvė
lis grabe paleistas, vela gule in 
graba.

Tame iszlindo isz debesiu 
menulis ir apszviete lavona 
kaip tyczia.

— Jėzau, Marija! Jonai leisk 
mane, jau daugiau neateisiu in 
czion, tai bus paskutinis kartas 
— szauke vaidulys.

Duobkasys insižiurejo gerai 
in veidą ir pažines tarė.

— Tai tu, Magde O tu vagil- 
ka, apipleszineji numirėlius! 
Veidmaine! kuri vaikinus pai
kini — asz tave pamokysiu!

— O Dievulėliau! o, Joneli! 
susimylėk ant manes! Musu 
szeimyneles net dvylika, val
gyti nori o nieko neturime, tė
vas ir motina ant mirtino pata
lo... Ka galėjau daryti? Isz 
niekur pagelbos nebuvo o czia 
reikia nuo smerties gintis! Ir 
ka? pradėjau negyvėlius api- 
plcszineti, juk numirusiems 
nieko nereikia!

— Paskui galėsi teisintis o 
asz tau tuom laik tiek duosiu 
jog atsinoresi apipleszineti ne
gyvėlius !

Tai kalbėdamas pagriebė ja 
per puse, paguldė in graba ant 
vietos numirusio, antvožą užda
re, pats atsisėdo ant grabo ir 
lauke kol iszsidienis.

Spardėsi nebage gana bet ne
galėjo iszsigauti, tame pradėjo 
kaime gaidžiai giedoti ir szvie- 
sa pradėjo peršimuszti per lan
geli in lavonine.

Negyvėlei gulėjo visi suvar
tyti per vagilka.

O tuom laik gulėjo vagilka 
grabe ir sunkiai dūsavo. Ant 
galo atidarė graba duobkasys 
kad iszleisti.

Magde pasijudino — drąsi, 
niekas del jos nesistojo. Ptiole 
duobkasiui in kojas ir prasze 
susimylejimo.

Duobkasys pasigailėjo nelai
mingos vagilkos nes pažino jos 
baisu padėjimą jog ne isz gero 
apipleszinejo numirėlius ir ja 
paleido.

Daug metu praėjo nuo to lai
ko — baigė senas Juozas. Mag
de jau seniai pas Dieva. Ilgai ji 
gyveno ant svieto nes pasitaisė 
ir buvo nuobažna lyg smert.

Po jos smeTties kas tokis apie 
lavonine vaitoja ir baladojasi o 
žmones sako jog tai Magdės du- 
szia pakutavoja...

Skaitykite “Saule”

Svietin.es


” S AULE ” Mahanoy City, Pa.

Karalienes 
Prižadas

— .. . —
— Tai tu, — bumbtelėjo De-i 

de Jonas, — tu mano brolia- 
dukte Katarina?

— Taip, — taip, Dede Jonai, 
— drebancziu balsu atsake 
mergaite.

Jis nusiszypsojo. Senai ji kas 
bevadino “Dede Jonas.” Da
bar visi ji vadina tik “senis 
Dilionas ’ ’ ir ‘’‘Senas Titnagas ’ ’ 
ir taip vadina jau nuo seno.

— Tu iszrodai jau nebemaža 
Katarina. Kiek jau turi metu?

— Busiu trylikos ateinanti 
menesi, Dede Jonai, — atsake 
Katryte. Kalbėti jau buvo la
bai sunku! Kieme girdėjosi ma-

SZITAS EROPLANASPRAVEDA KELIA DEL PASAŽIERINIU EROPLANU.
Szitas milžiniszkas eroplanas kuris atplaukė in Port Washington, L. I., isz Bermudos, 

yra penkiolikos pasažieriu eroplanas “Cavalier” kuris pravedė kelia kitiems eroplanams ku
rie pradės lekioti isz Anglijos in Amerika ir priguli prie Imperial Airways and Pan-Ameri
can kompanijų. Tieji eroplanai lekios su pasažieriais pacztu ir ekspresu — taja paezia diena 
vienas iszle'ks isz Anglijos o kitas isz Amerikos.

Bet Dede Jonas kelionėje ne
toks buvo kaip jos tėvelis. Pir- 

I mos klesos vagonai, kuriuose 
■Katryte pirmiau važiuodavo/ 
.buvo,, kaip Dede Jonas sake/ 
'“tik kvailiui,” saldainiu ir vai
siu pardavėjai praszalinti su 

j piktu “Ne!”
Į Susede Dede Jonas iszsitrau- 
ke isz kiszeniaus “Geležies1 
Darbininku Žurnalą,” ir vei- 
kiai paskendo mintyje, visai 

I užmirszdamas szale saves se-Į 
dinezia maža mergaite. Bet, ka
dangi musu maža Katryte daž
nai važinėdavo traukiniais, tai 
ir dabar pasitaikė jai atsisėsti 
prie lango. Tiek daug matėsi 
gražiu vaizdu pro langa kad I 
veikiai ji užmirszo rustu savo 
keliones dranga. Žiūrėdama 
pro langa ji grožėjosi apielin- 
kes miszkais ir kalneliais, sie

ISZ CHICAGO, DLL.
Roseland., — Apie 1:30 po 

pi-et, grįžtant isz banko užpuo
lė trys maskuoti vyrai netoli 
namu Ant. Balcziuno, 10314 S. 
Michigan avė. Jie atėmė isz 
jo $460 pinigais, kuriuos vežė
si czekiamis keisti.

Brighton Park.,— 5:05 vai., 
ryte, ka tik krautuve atidarius, 
keturi pleszikaT, revolveriais 
apsiginklavę, maskuoti, aipi- 
plesze AI. Lunackio krautuve, 
2516 W. 46-th st.

lomis balsai bet czionai kamba
ryje viskas tyku, nyku.

— Trylikos! — atkartojo Dė
dė Jonas. — Negaliu tikėti kad 
taip seniai... Trylika metu! — 
Czionai sustojo valandėlė, pas
kui ruseziu balsu trauke : — Na, 
Katarina, tikiu žinai jog asz 
esu tavo globėjas?

— Taip, — atsake Katryte.— 
Motina Paula man sake 'kad... 
sakau man aiszkino.

— Gerai, tai gerai. Asz bijo
jau jog rasiu tave per maža su
prasti bet matau kad ne. Kaip 
matai, asz esu ‘ darbininkas 
žmogus, rustus, paprastas žmo
gus ir, Katarina su manimi tu
ri kalbėti paprastai, atvirai. 
Turime pradėti teisingai ir ga
liu pasakyti jog jeigu kas kitas 
butu tavo globėjas, asz visai in 
dalyka nesikiszcziau. Bet kito 
nėra tai-gi turime daryti ka ga
lime geriausia. Asz viską dary
siu kas yra gera ir tikiu tu taip 
pat suprasi mane.

— Asz, — asz mėginsiu, — 
atsake Katryte.

— Tai-gi; pirmiausia, asz ne
myliu vienuolynu, —- ruseziai 
tarė Dede Jonas.

— Nei centas mano pinigu 
neeis in Popiszku kunigu ar 
vienuoliu kiszenius. Supranti?

Katryte nesuprato. Toks už
sipuolimas, toks niekinimas to, 
kas jai buvo brangu, neleido 
Dėdės Jono kalbos suprasti. Ji 
tik galėjo stovėti lyg nebyle ir 
iszpletus akeles beprasmiai 
žiūrėti.

— Kada ta jusu mokykla už
sidaro? — paklausė Dede Jo- 
jnas.

— Kita menesi, —- nedrąsiai 
atsake Katryte.

— Jeigu taip, geriau tuoj už- 
baigkime, —• tarė jos globėjas. 
•— Kita menesi asz vargiai ga
lėsiu czionai atvažiuoti, tai-gi 
važiuosi dabar su manim. Per 
vasara pabusi Blackstono 
Ridge o paskui pamatysime. 
Bet jau nebebus Popiszkas vie
nuolynas, atsimink! Asz per
daug girdėjau apie juos, per
daug. O kokiais ežia nematy
tais skudurais tave aprodė ? Ar 
tu loszi angela ar szventaji ar 
ka?

— O Dede Jonai... ne... ne! 
•— sunkiai alsuodama sznabžde- 
jo Katryte. — Asz esu Gegužes 
Karaliene. Mergaites balsavo 
už mane ir Motina apvainikavo 
ir... ir...

Kalbėtojai aszaros veržėsi 
isz akiu; ji nustojo kalbėjus. 
Lauke ji girdėjo žavejanezia 
muzuka; mergaites dabar szo- 
ka, ji žinojo, bet ju vargsze Ka
raliene buvo atskirta nuo ju 
szaltame, liūdname pasaulyje, 
kur viskas buvo szalta ir baisu.

— Karaliene? A! Blackstone 
nebus Karalienių, — bumbtelė
jo Dede Jonas. — Bet jeigu no

rėsi, galėti turėti arkliuką. Ar 
kada turėjai arkliuką?

— Ne, — atsake Katryte, 
pustydama savo gėlėms vaini
kuota galvele.

— Ir -szunis, — ar tu myli 
szunis?

— Asz nemanau kad asz juos 
myliu, —drebancziu balseliu ji 
atsake.

— A, gaila kad ne: Blacksto
ne nedaug kas yra mylėt jau
nam ar senam. — Ir Dede Jo
nas suraukė kakta, rodos ma
nydamas ka nors nepaprasto.— 
Bet Katarina, dabar bus ten ta
vo namai ir turėsi daryti ge
riausia. Tai-gi susikrauk savo 
daigius, rytoj važiuojame. Asz 
czionai ryt ateisiu puse po de
szimtos. Žiūrėk kad man ne
reiktu laukti. Laikas man pini
gai ; matysi kad asz neapgaudi
nėju. Puse po deszimtos, lygiai, 
atmink!

Jis iszejo. Iszblyszkusi dre
bėdama Katryte stovėjo ant 
vietos iki nebegirdejo jo sunkiu 
žingsniu; paskui, puldama in 
kede, iszmete savo lelija ir ap
sipylė aszaromis, — ji niekad 
taip neverke, net ir kada jos 
brangus tėvelis ja-apleido. Nes 
tada malonus draugai pranesze 
liūdnas naujienas, meilios ran
kos apkabino vargsze naszlai- 
te, saldus balsai tarė szventus 
raminanezius ir vilties žodžius. 
Bet dabar nebuvo nei meiles nei 
pasigailėjimo nei szviesos tam
soje, kuri apsupo ja; upelis asz- 
aru rodos nesze su savim praei
ti, ateiti ir dabartį in tamsybių 
ir nusiminimo bedugne kur 
vien Dede Jonas buvo nuožmus 
ir rustus, neapkensdamas visko 
ka ji mylėjo.

— Katryt! Katryt! Katryt! 
Kur tu, brangioji? — Motina 
Paula incidama pamate Katry
te verkiant ir vela maloniai ta
re: — Kas pasidarė, Katryt?

—O Motin, Motin — Ir ne
laimingoji maža Karaliene at
sistojo verkdama ir visa drebė
dama puolė in Motinos rankas. 
— Asz negaliu ... asz negaliu 
būti Karaliene. O, asz niekad, 
niekad nebusiu linksma!.. O! 
O! Motin!..

— Mano vargsze — ramino 
Motina Paula. — Eik czionai, 
sėsk! — Motina Paula nusive
dė Katryte ir pasisodino szale 
saves ant sofos. — Kodėl tu 
drebi kaip lapas. Pasakyk man 
viską. Ar Dede Jonas buvo ne
malonus ?

— 0 ne, ne! Labai negeras.— 
Dūsaudama tarė mergaite. — 
Tamsta nežinai koks jis nege
ras!

Gal Motina Paula žinojo nes 
isz jo laiszku ji suprato bet ji 
nesakė viso ka žinojo.

— Kaip negeras, Katryt? — 
paklausė ji meiliai.

— O, toks piktas, toks ne
mandagus, toks negražus! — 
drebėdama atsake Katryte. — 
Ir jis taip negražiai kalbėjo, 
taip negražiai apie vienuolynus 
ir kunigus ir visa ka asz myliu. 
Ir... ir... (Katryte apsipylė 
aszaromis) jis mane iszvesz isz 
Szv. Urszules ant visados

Valandėlė buvo tylu ir ran
ka, kuri laike apkabinus nasz-

— Mylėti ji! — ji liūdnai at
kartojo. — Mylėti Dede Joną, 
kad jis mane mylėtu! O, jis nie
kad manes nemylės, asz žinau 
Bdt asz mėginsiu, Motin. Bus 
sunku, bet asz mėginsiu dary
ti visa ka tamsta sakai.

— Tai prižadas ? — Kaip Mo
tina Paula pasilenke pabueziuo- 
ti maža.ja mergele, isz jos malo
niu akiu aszara nupuolė ant Bal

niais ir upeliais, kurie tarytu
mei -szvilpte bego pro szali.

Visa žeme juokėsi linksmoj 
saulėtoj Gegužes dienoj; upe
liukai tykiai vingiavo pakal
nėn; baltos avys ganėsi žaliose 
pievose, szalykeliai buvo pa
pu oszti martelėmis ir remune- 
lemis o sodai, apsikrovė žiedais, 
tei'ke malonu vaizda. Katryte 
patemijo nemažai senu gražiu 
nameliu su baltais auksztai-s

laite Katryte, labiau suspaudė.
— Kada, Katryte? — pusbal

siai paklauso Motina Paula.
— Rytoj, — buvo aimanuo

jantis atsakymas.
— Taip greitai? — su nusi

stebėjimu paklauso Motina 
Paula. — Ar jis tau neleis būti 
iki vakaciju?

— Ne, — nusiminus atsake 
Katryte. — Jis sako negalėsiąs 
atvažiuoti ir asz turiu su juo 
ryt važiuoti pusei po deszim
tos... — Katryte nutilo.

— Ar praszei kad pavelytu 
tau czionai būti?

— O! asz nieko praszyti ne
galėjau! Asz negalėjau kalbėti. 
O motina, laikyk mane czionai, 
•— laikyk, asz. praszau! Asz 
dirbsiu virtuvėj kaip Nora Plo
nute. Asz sumazgosiu peilius ir 
grindis iszplausiu. Asz viską 
darysiu jeigu tiktai tamsta ma
nes noiszleisi pas Dede Joną!

— Alano mieloji Katryte, lai
kytumėm jeigu galėtumėm. Bet 
tavo Dede yra legalis globėjas 
ir jeigu jis nepavelina tai mes 
negalime tavęs laikyti.

— O, — (Katryte pakele 
aszarota veideli ir pažiurėjo in 
Motina), — Asz nemyliu Dėdės 
Jono — tiek tik pasakė nasz- 
laite.

— Katryt! Katryt! Tu nebe
žinai ka kalbi.

— Tai nuodėmė, asz žinau, — 
pusbalsiai tarė Katryte: — bet 
asz nemyliu. Motin, asz nega
liu jo mylėti. Ir man geriau bu
tu numirti negu važiuoti in ta 
bjauru sena Blackstona. Geriau 
butu numirti.

Ar-gi tai buvo gražioji Gegu
žes Karaliene kuri žiurėjo in 
Motinos veidą? Ar-gi tai Sesers 
Felicijos mažas zakristijonas 
ka taip sznekucziavo? Motina 
Paula nusiminė. Kas jeigu De
de Jonas sukeltu toje jaunoje 
krutinėję kokia žiauria panie
kinimo dvasia?

— Katryt, Katryt, — tarė ji 
liūdnai: — ar-gi musu mažoji 
mergele isztikruju mus apleis? 
— Ir prispaudus jos galvute 
prie savo krutinės Motina Pau
la kalbėjo in Katryte maloniai, 
saldžius žodžius, kurie krito 
ant mažos užgautos szirdeles, 
kaip rasa ant numintos gėlės.

Kada ji pabaigė, Katryte ver
kė bet jos akys szviete kitokia 
szviesa ir jos balselis buvo ma
lonesnis.

daus pakelto veidelio.
— Tai Karalienes Prižadas, 

Katryte, atmink. Dabar eiva!— 
tarė ji linksmai: — Negalime 
czionai ilgiau murksoti. Tavo 
pavaldines laukia tavęs. Kara
liene Katryte. Pasiimk lelija ir 
eik vėla ant -savo sosto. ’ ’

Tikrai buvo nepaprastas va
karas, pirmas ir paskutinis Ka
ralienes Katrytės vieszpatavi- 
me. Szviesos, muzika, szokiai, 
puota, kiek buvo judėjimo! Ka
da sužinota jog rytoj Katryte 
su savo turtingu dede iszva
žiuoja nekuriam laikui vakaci
ju, — vis tai kad iszsklaidžius 
juodus karalienes szirdi siau- 
ezianezius debesis.

Ir nors karta Szv. Urszules 
istorijoje, Gegužine szvente te-
sesi iki vėlybo rytojaus kada 
pusiau deszimtos, Karalienes 
Katrytės visos pavaldines, ve
damos Joanos Rigiutes, stovėjo 
ant plataus Szv. Urszules prie- 
buezio, mosuodamos sudiev ma
žai valdovei. Toji sėdėdama ve
žime szale Dėdės Jono, žiurėjo 
per aszaru migla in brangius 
vienuolyno namus kuriuos ji 
apleidžia o gal ant visados...

Juoda suknele pavadavo ka- 
raliszkus r ubus: juoda jurei- 
viszka kepuraite užėmė Kara- 
liszojo vainiko vieta: bet už
juosteles Motina Paula užkiszo 
szakele ‘ ‘ Karalienes Prižado, ’ ’ 
dar visai nepražydusią. Ar ji

prieangiais, kuriuos denge me
džio szakos ir mažos grinteles, 
kuriu palangėse žydėjo rožes ir 
lelijos. A! koks gražus pasaulis, 
kaip Sesuo Karmela, kuri mo
kino poezijos, visados mergai
tėms -sakydavo, ir jeigu dėdės 
Jono namai butu tarp medžiu ir 
geliu ir sodo žiedu, isztikruju 
nebutu taip labai liūdna.

Apie antra valanda, priva
žiuoja kryžkeli —stoti. Keliau
ninkai iszlipa ir traukinys nu- 
szvilpe pakalnėn, palikdamas 
dede Joną, Katryte ir gal dyi- 
deszimti kitu keleiviu prie ma
žos palei kaina stovinezios sto
ties.

Dede Jonas inspaude in Kat
rytės ranka sidabrini pinigą.

— Mes czionai turėsime va-

pražydės tenai kur Dede Jonas 
ja veža ar Motinos Paulos ma
ža vicnuolyito gėlėlė nuvys szal- 
toje vietoje.

IV.
Kelionėje.

In Blackstona važiuoti rei
kia isztisa diena. Katryte ir

landa laukti; viduje yra užkan
džiu kambarys, — asztriai jis 
tarė. — Jeigu ko nori, gali eiti 
nusipirkti.

Katryte isztikruju norėjo 
szi—-ta nusipirkti. Ir visas ne
paprastas judėjimas iszryto, 
nenustelbė minties kad jau dvi 
valandos kaip po pietų Szv. Ur
szules vienuolyne. Tikrai, ji, 
vargsze, buvo labai iszalkusi. 
Inženge ji in dideli szviešu 
kambarį. Ilgas stalas kvieste 
kvietė prie saves o peiliu ir sza- 
kucziu barszkejimas, keptos
vi-sztos ir sziltos kavos kvapas 
šukele gera apetitu. Bet priesz 
dvideszimti miliutu pirmiau
buvo sustojas kitas traukiyns ir 
dabar prie stalo vietos nebebu
vo. Vargsze ma^a Katryte, apie 
kuria niekas nesirūpino, tik
stovėjo nedrąsiai ir lauke gal 
kas pasitrauks nuo stalo. Trum
pos minutes atrodė jai begalo 
ilgos. Tolinus bu-s.

pirmiau keliaudavo isztisas 
dienas bet tai buvo linksmiau
siu szveneziu keliones, su mielu1 
teveliu, geriausioms ir links
miausioms draugėmis, tai pirk
davo skanumynu, tai juokauda
vo su Italu vaikais, kurie par
davinėjo vaisius; tai dalindavo 
saldainius savo draugėms; tai 
juokaudavo su sargais ir kon-. 
duktoriais, linksmindama vi-. . . i
sus. Tėvelio užsiėmimas -laike 
audros ir tamsos buvo styryti 
vesti po akmenis ir uolas gra
žiąja “Hispania” per platu ji 
vandenyna. Kada jis pasiekda
vo žeme, jis džiaugdavos kaip 
paleistas isz mokyklos berniu
kas.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System
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MAHANOY CITY, PA.

Lietuvys su Slovaku, du 
szvogeriai, 

Sziurksztus abudu kaip ožei, 
Atėjo pas viena Susiedą, 

Ant rytojaus daktaras darbo 1 
turėjo, 

Kaip žaidulius susiuvinejo,
Ir apžiūrinėjo, 

Žinoma, kad ir pas vaita nuėjo, 
Vaitas, provos nepadaro, 

Auksztesniui sudui padavė, 
Kur prova -pralaimėjo, 

Pusėtinai bausmes užmokėjo.
O ka, -nėra rodos, 

Reikia krapsztyt isz masznos, 
Ba jeigu nebutu užmokėją, 
Butu kozoj ilgai pasėdėja.

* * * 
fizamokuose kelios mergicos 

randasi,
Bet ne kaip joms vedasi, 
Priesz keletą meteliu, 

Juokėsi isz Lietuviszku 
berneliu,

O kad jau dabar sensta, 
Puikumą savo pameta, 
Bet vietinei vaikinai,

Atszalo visai, 
Dabar vargszes spasabus isz- 

radineja,
Po visa Pennsylvania važinėja, 

Kaip ant jomarko karves pa
sirodinėja,

Su vilczia kad koki vyreli 
užtiks,

Del katro mergele patiks, 
Bet da giliuko nesurado, 
•Norints visaip bandė, 
Ir taip ilgai važines,

Kol važinėti gales.
Geriausia jos padarys, 

Kaip in davatkas insirašzys, 
Tada visko joms atsinores, 

Kaip szioki toki zokona turės.
Mergaites nebedavokite, 
Dievuliui pasiliecavokite, 
Juk tai nedidelis giliukis 

apsivyravus, 
Da jeigu reikia veikti girtuok

li gavus,
Juk daugelis tokiu yra, 

Kurios jau toki gavo vyra.
* * *

Bobele daugeli vyru ant bardo 
turėjo,

Na ir in viena insiklepojo, 
Ir kada jos vyras apie tai 

dažinojo, 
Tuojaus ant to vyruko iszjojo.

Bobele baisei supyko, 
Kad neteko savo meduko, 
Ir ant piktumo tai padare, 

Visus vyrus nuo burdo iszvare.
Dabar vyras turėjo iszkeliaut 

kitur, 
Jeigu pakajaus namie netur, 
Aplinkines žmones rodą 

padare,
Ir visi kaip vienas susitarė, 
Ta meila-vyri in laukus isz- 

paravodyt, 
Kaili gerai jam iszdirbt, 
Vaikinas baisiai pabūgo,

Ir del visu prižadėjo, 
Kad eis kur ji kojos nesz, 
Ir daugiau jau nesugrysz, 
Sziadien bobele gyvena su 

savim, 
Bet kaip kate su szunim.

22-nd Street Sta., — Ligon
inėje guli Juozas Benikonis, 49 
metu, nuo 3256 So. Union avė. 
Ana diena jis iszkrito isz tre- 
czio aukszto lango ir nusilaužė 
abi kojas.

Chicago.,— Chicago Musical 
College szokiu skyrių -lanko 
dvi lie-tuvaite's. Viena yra Eu
genija Aliszczikaite, kita Rita 
Schultz, dainininkes ir visuo
menes darbuotojos Alarijonos 
Schultz dukrele. —N.

ASMENINIAI LYDIMOS

per GOTHENBURGĄ,ŠVEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA

I
 Kooperuojant

'Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjun- 
'V gai Amerikoje, Ine.

Iš^Gotncnburgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu traukiniu į 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai
vu MARIEHOLM į Klaipėdą. Iš 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiavi- I mo apie 24 valandos.

' Laivakorčių kainos! _
Trečiu klase ........   $97.50
Turistų klase $134.50

Valdžios mokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursiją vadovaus
Vladas P. Mučinskas ;

Švedų Amerikos Linijos į
Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor- 
čių kreipkitės į savo vietinį laivo-, 
korčių agentą, arba į Švedų Ameri
kos Linija-

Kiti išplaukimai iš N e iv Y orka 1 
DROTTNINGHOLM Liepos 10, 
GRIPSHOLM ______  Liepos 24,
KUNGSHOLM____ Rugpjūčio • 19,
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26

Swedish American Line
636 Fifth A ve., New York, N. Y.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas II

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apellnkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar Jx. 
nakti. Visada turi pil- y/

. na pasirinkimą meta- yŽĮ, 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. į|

Turiu pagialbininke || 
moterems. Prieinamos jį 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Streetf 

Bell Telefonas 538-J

L. TRASKAUSKAS

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

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
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ŽINIOS VIETINES
— Panedelyje pirma diena 

vasaros, yra tai meto ilgiausia 
diena.

— Nedelioje pripuola “Tė
vo Diena.” Isztikruju, 'ka gali
ma kalbėti apie taja diena kuri 
yra paskirta ant garbes TĖVO! 
Ot, tėvas tai sau paprastas žmo
gelis kuris sėdi kampelyje, ru
ko pypkele ir rūpinasi apie ry
toju kaip uždirbti ant szmote- 
lio duonos del savo szeimyne- 
les ir ant to užsibaigia jo prie- 
deryste. Nuo vaiku gauna pa
vadint “Old Man” ir tai jo vi
sa garbe. Vaikai, jeigu da turi
te tęva, atsiminkite ant prisa
kymo Dievo “Guodokie tęva 
savo ir motina savo.” Jeigu 
turite automobiliu iszvežkite ji 
ant szviežio oro o jeigu jau sil
sisi jis ant kapiniu, sukalbėkite 
nors trumpa poterėli už jo du- 
szia, kuris privargo užtektinai 
kad jums butu geriau ant szio 
svieto.

•— Vakacijos ir užbaigimas 
mokslainiu. Vaikucziai džiau
gėsi, kad per kelis menesius tu
rės atsilsi moksle, ir galės pa
siausti. O del suaugusiu ku

rie užbaigs auksztesnius moks
lus, aplaikys diplomus ir leisis 
ant kelio jeszkoti sau užsiėmi

mo ir szmotelio duonos. Ko
kia bus j uju ateitis? — Vieni 
bus gi'liukningais sujieszkoti 
darba, kiti vargs ir lauks giliu
ko o gal su diplomu kiszeniu- 
je aplaikys darba ant ulycziu 
su špatu, vietoje su plunksna. 
Vieni nusid'uos in kolegijas ir 
universitetus po vakacijos, ap- 
laikydami paszialpa nuo poli
tikierių, o kiti turės būtie na
mie ir užganadytais su tuom 
ka aplaike High School moks
lo, nes tokiu vaiku tėvai nega
les siunsti savo sūneli ar duk
rele in auksztesnius mokslus, 
nors gana tai vėlintu savo vai
kams.

— Publikines mokslaines už- 
sidarines szia Petnyczia, o at
sidarys 8-ta diena Rugsėjo 
[Sept.]; Parapines mokyklos 
sustojo pareita Petnyczia.

— Publikines High School 
užbaigimas atsibus Panedelije, 
2-tra vai., popiet, Viktorios 
svetainėje. 103 Vaikai ir 80 
mergaicziu aplaikys diplomus 
tarp kuriu randasi daugelis 
Lietuviu, Lenku, Slavoku ir ki
tu tautu vaikai ir mergaites.

—* Poni Magdalena La.vas- 
seur su savo dukters pana Si
lvia isz Outremont Ontarijos, 
Kanados kuri lankosi pas savo 
seseri pone Mare Grinevicziene 
ant 417 W. Pine uly. taipgi pas 
sena motinėlė M. Abraczins- 
kiene, per kėlės sanvaites. Po
ni Lavasseur kitados dirbo 
“Saules” redakcijoje. Linki
me linksmo pasisvecziavimo 
musu aplinkinėje.

— Independent angleka- 
siai (butlegeriai) aut savo lai
kyto susirinkimo Aidukaiczio 
svetainėje Panedelyje, iszrin- 
ko Jurgi Lesko isz Brandon- 
villes kaipo savo pirmininką. 
Daug nauju nariu prisirasze 
prie unijos.

—■ Schuylkill paviete likos 
iszimta 655 laisnai ant pardavi
nėjimo svaiginancziu gerymu.

— Registracija balsuotoju 
prasidės nuo Jauniaus 29 ir 
trauksis per kėlės dienas di
desniuose miestuose.

— Mikolas Stepanaviczius, 
339 W. Mahanoy Avė., parva
žiavo namo isz Locust Moun
tain ligonbutes po trumpam pa- 
buvimui gydydamasis nuo žai- 
d’uliu kokius aplaike laike dar
bo kasyklose Panedelyje.

SHENANDOAH, PA,
— Praeita Subata kunigas 

Karalius suriszo mazgu mote- 
j rystes Szv. Jurgio bažnyczioje 
pana Helena Miliauckiute, dūk

ti ere ponstvos Mikolo Miliauc- 
I ku, 1144 W. Centre uly., su 
' Wesley Mutczko, 527 W. Mt. 
Vernon uly. Vestuves atsibuvo 
pas nuotakos tėvelius ant kuriu 

l buvo uzpraszyta daugelis gi
miniu ir pažystamu.
t Panedelyje po piet persi

skyrė su sziuom svietu gerai ži
noma Elz. Staniuliuniene-Sin- 
kevicziene, 523 W. Coal uly., 
sirgdama apie tris sanvaites 
namie. Velione buvo gimus Lie
tuvoje ir pergyveno mieste apie 
40 metu. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos ir Kataliku 
susivienijimo. Paliko du sūnūs, 
viena dukteri ir keturis posū
nius, kaipo ir trylika anuku. 
Laidotuves atsibus Subatos ry
ta su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

T Stanislovas Kurpievski, 
114 Schuylkill Ave., staigai mi
re nuo szirdies ligos prie West 
Shenandoah kasyklų, Utarnin- 
ko vakara. Velionis paliko pa- 
czia, viena sunu ir tris dukte- 
res.

Frackville, Pa. — Utarninko 
diena nukrito czionais .smarkus 
lietus kokio da niekas czionais 
nebuvo mates. Buvo tai varli
nis lietus kuris nustebino visus 
gyventojus. Manoma kad vėtra 
atnesze taisės varliukes isz to
limos iszcziulbus isz kokio eže
rėlio. ■

liszkus szokius. Visas pikniko 
pelnas eina bažnyczios pagra
žinimo fondui. Pikniko geram 
pavykimui darbuojasi sekan
tieji: gerb. kleb. kun. V. Matu
laitis, garbes pirmininkas; pik
niko gaspadorius p. Jonas Kaz- j 
lauskas ir komisija — ponai S. 
Virbickas, J. Fabijonas ir S. 
Stubingis; ponios Krantauskie- 
ne, Kubiliene ir Lydekiene ir ( 
paneles Fabijonaite ir Kran-j 
tauskaite, taipgi Mergaicziu 
Sodalicija ir L. Vycziai. Taigi, 
kaip numatoma piknikas in- 
vyks didelis, invairus ir links
mas, tad parapijos klebonas ir 
pikniko komisija szirdingai 
kvieczia St. Clairieczius ir apy
linkes Lietuvius jame dalyvau
ti ii1 paremti parapija.

Apie minėta 20 metu parapi
jos bažnyczios pastatymo ap- 
vaikszcziojima, jeigu nepri
truksiu raszalo, vėliau paraszy- 
siu. —Plunksna.

Darbo Zinutės
ANGLIŲ KASYKOS

IR PLIENINES
STRAIKUOJE

APIE DESZIMTS TUKSTAN- 
CZIU DARBININKU PA

LIOVĖ DIRBTI.

Pittsburgh, Pa.,—Ant palie- 
'pimo prezidento John Lewis, 
j sustojo dirbti 19 kasyklos ir 10 
1 tukstancziu darbininku strai-

i

Columbus, Ohio.,— Guberna
toriaus Davey, posėdis, kuris 
stengėsi sutaikyti straikierius 
su plieno kompanija, ana diena 
pasibaigė, nes kompanijos dele
gatai apleido posėdi.

Kansas City, Mo. — Hoteli- 
nei tarnai ir darbininkai iszejo 
czionais ant straikos. Myne 
straikieriu iszkule langus 40 
lieteliuose. Palięija panaudojo 
aszarines bombas ant apmalszi- 
nimo maisztininku. Manoma 
kad daugiau kaip keturi tuks-. 
tanczįai straikieriu dalyvavo 
tame sumiszime. .,

KETINA NUPLAUKTI IN EUROPA SZITOJ STATINĖJE ku0> w<srt Pennsylvanijoj ir
Ernestas Biegajski, isz Buffalo, N. Y., ketina iszplaukti isz North taipgi West Virginijoj, 

czionais ant Lake Erie, szitoj dideleje statinėje nuo agurku in kurios priguli prie Bethlehem 
Europa jeigu viskas nusiduotu pasekmingai. Yra tai jau antras Steel ir Republic kompanijų, 
tokis “laivelis” kuri Biegajski padirbo bet pirmutinis taip bu- Straikieriai sako, kad nesu 
vo kiauras kad vos ji iszgialbejo nuo nuskendimo. grvž prie darbo pakol kompa-

PWA Darbininkai Daro\\Naujas 
Vėliavas ir°a Aptaiso0 Senas

nijos nepasiraszys ant kontrak
to lir teipgi prigialbsti plieno 
darbininkams laikyti straika.

Seltzer City, Pa. f Motiejus 
Szukeviczius, apie 66 metu am
žiaus, kuris czionais gyveno 
per koki tai laika, bet vėliaus 
likos patalpintas pavieto prie
glaudoje, Schuylkill Haven, ei
damas keliu tarp Orwigsburg 
ir Schuylkill Haven, likos pa
taikintas per automobiliu ir 
užmusztas ant vietos. Senukas 
buvo palaidotas prieglaudos 
kapinėse. Palicija lyg sziam 
laikui da nesurado pasiutėlio 
kuris senuką užmusze.

Dzūko Spaviednis
Gerai pažystamas Dzūkelis, 

isz Mahanojaus, pasakė mums 
sekanti atsitikima:

“Vienu rozu Dzūkas iszviro- 
žino savo svocului kaip jis 
szczyrai iiszsispaviedojo per 
Velykas. Vienu rozu, sako, nu
ėjau ispaviedzin. Kunigas klau
sia: ‘Ku sugrieszinai’? Sakau: 
‘kunigėli dukaunas ceveli, — 
vienu rozu važiavau pro dvaru. 
Žiurau, kad sodo medžiu szakos 
nulinkę ir toki gražus raudzoni 
obuolei cik kabo ant ulyczios. 
Susistabdžiau kumeliu po pac 
obele, pasilipau ant rucko ir 
pradziejau skinci. Vos cik pra- 
dziejau raszkyc, cik kacinas

Szimtai kaimu valscziu mo
kyklos vaiku apvaikszczios vė
liavos diena su didesniu entuzi
azmu sziais metais, nes jie turės 
gražias, naujas vėliavas saliu- 
tuot. Nekurie isz ju ne tik sa
lintos nauja vėliava bet saliu
tuos pirma vėliava plevėsuoti 
virsz ju mokyklos.

Padėka už szitas naujas vė
liavas priguli veliavu-gaminto- 
jams prie WPA siuvimo pro
jektu. Pereitais dviejais metais 
jie padare tukstanezius vėliavų 
iszdalinimui vieszoms mokyk
loms ir kitiems namams.

Kuomet veliavu-darymo pro
gramas buvo pradėtas duoti 
darbo biednoms moterims ir 
pristatyti vėliavas mokykloms

jamos vėliavos, beveik skudu- 
riai, apdraskytos, apiplyszusios 
ir karo apipurvintos atnaujin
tos in savo originaliszka gražu
ma. Pritaikinti senas vėliavų 
dalis su naujai apdažyta me
džiaga ir iszsiuvineti apdrisku
sias dalis reikia vartoti ypatin
ga mezginio aki, kuria ponia 
Amelia Fowler visupirmiausia 
vartojo net priesz 35 metu, kuo
met ji atnaujino United States 
Naval Academy vėliavų kolek
cija. Ponios Fowler duktė žmo
na komandoriaus Thomas V. 
Richey, kuris veda WPA darbi
ninku dabartini atnaujinimo 
darba nuo motinos iszsimokino 
ta mezgimo darba.

Projektu darbininkai pasky-

APIE STRAIKUS KITOSE 
VIETOSE.

Johnstown, Pa., — Majoras 
Shields, prižadėjo, kad szauks 
pagialbos 3,000‘buvusiu karei
viu ant darymo paredko ir juos 
apginkluos, jeigu tame bus rei
kalas ir apsaugoti tuos darbi
ninkus, kurie dirba Bethlehem 
Steel dirbtuvesia.

Monroe, Mich., — Majoras 
Knaiggs, kerszina, kad apgink
luos 1,000 žmonių, kurie apsau
gos darbininkus norinezius 
dirbti Newton Steel Co.

Cleveland, Ohio., — Fisher 
Body Co., apreiszke, buk uždą- Į 
rys savo dirbtuves ant nepasa- 
kyto laiko pakol straikai vis- 
iszkai neapsimalszys.

ECZEMA ar DEDERVINE
Vartuokit Marvan Dermopathic Mosti 
sutaisyta pagal recepto garsingo dak
taro su 30 metu patirimo.
MARVAN DERMOPATHIC SALVE 
del dedervines, szaszuku, iszbėri- 
mai, plietmos, nežiejimo, kojų nuil
simo, nežiejimas nuo skutimo, hemo- 
rriodos nežimo ir t.t. Sustabdo nežie- 
rriodos, nežimo ir t.t. Užganėdinantis 
ar sugražiname pinigus. Orderuokite 
sziandien. Tik 60c puodukas. Didesnis 
po $1. Iszsiusim tuoj, galit užmokėt 
gromatnesziui.
Marvan Laboratory Inc.. Dept. L.Z 

407 E. 6-th St. New York, N. Y.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu Preke . . . 25o« 

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

------------ --------------------------------

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Pirmos klasos patarnavimas'
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas,|>5O1

V ------- ------ -- ------- ■ *

Mount Carmel, Pa., f Pagau
tas per anglis laike darbo Re
liance kasyklosia, likos už
musztas ant vietos Silvestras 
Beliauskas, 37 metu amžiaus. 
Daugeli tonu augliu užgriuvo 
nelaiminga žmogų, pakol kiti 
darbininkai galėjo ji atkasti

St. Clair, Pa. — Sziame mies
te ir apylinkes miesteliuose gy
vena nemažas skaiczius Lietu
viu kurie užsiima invairios ru- 
szies darbais ir darbeliais. Pa

nuo tvoros strike, mano kumele 
cimpc, asz bimbe ir ėmiau keikc 
‘kad tu skradžiai, kad tave le
dukas ’ ir taip toliaus.

Antru rozu einu per lauka, 
žiurau Kulbaiciu Mociejus se- 
dzi palei kapciu. Sakau, ‘pa- 
dziek Dzievuli!’ O jis man pa- 
mcgszcziodamas sako: ‘Pa- 
džiek, padziek! Asz tau padzie- 
siu! Nematai ku veikiu ? ’ —Asz 
ir vėl ėmiau keikc: ‘kad tu su- 
dzektai, sakau, tu leduke, kaip 
tu nesigedzini žmonių?.. Tai ir 
ciek, dukaunas ceveli.

Kunigas klausia: — Ar gai
lies už griekus? Sakau: ‘Ka 
ežia bekalbec.’

Kunigas vela klausia: — Ar 
prižadi pasiprovyc? Sakau, nu
gi čia ne. Ir ceip viskas iszejo 
gerai. ’ ’ .—F.
įpif-- -i

tys St. Clairiecziai turi keletą 
Katalikiszku suaugusiems ir' 
jaunimui draugijų bet gaila , 
kad spaudoje mažai ka apie 
juos teraszoma. Tai nereiszkia,! 
kad jie snaustu, nieko neveiktu, j 
Veikia daug bet kuklumo dė
lei, nesigiria.

St..Claire Szv. Kazimiero pa
rapijos bažnyczia tapo pastaty
ta 1917 mete, tad szimet rengia
masi iszkilmingai paminėti jos 
20 metu pastatymo jubilieju ir ’ 
sudaryti bažnyczios vidujinio ’ 
pagražinimo fondą.

Tam tikslui visu draugijų ir : 
parapijiecziu tapo nutarta' pa- ■ 
daryti dideli ir szaunu parapi- 
os pikniką Birželio—June 19—
20 dienas, iszale bažnyczios, gra
žiame kalnuotame parke. Pik
nikas bus labai invairus ir pa
traukiantis su invalidais iszlo-
szimais, praizais, virves trauki
mu, dainomis ir Nedelioje nuo 3 
vai. szokiais, grojant linksmai 
orkestrai Lietuviszkus ir Ang-

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

❖

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

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

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

kurios ju neturėjo bet sziadien 
tas programas ’aprūpina tau- 
tiszkas emblemas kitiems vieti
niams, valstiszkams ir tautisz- 
kams namams ir pristato nau
jas vėliavas vietoje apiplyszu- 
siu ir nudriskusiu.

Michigan valstijoje, kur vie
nas isz didžiausiu veliavu-dary
mo projektu veikia State De
partment of Public Instruction 
pradėjo programa kuomet 
Amerikos legijonas nurodė kad 
didelis skaitlius Michigan kai
mu mokyklų neturėjo vėliava. 
Dirbdamos WPA siuvimo kam
baryje Grand Rapids nuo 
Gruodžio men., 130 biednu mo
terų padare net 7,000 vėliavų.

South Dakota naudojasi WP 
A vėliavų projektu, kuri remia 
National Emergency Council. 
Valstijos ir tautiszka emblema 
daroma. Sziais metais net 360 
vėliavų duota szitoje valstijoje 
kaimu mokykloms. Szeszesde- 
szimts iszkabintos vieszuose 
namuose, szeszesdeszimts-ketu- 
rios iszkeltos virsz vieszu žais- 
mavietu ir trys valstijos vėlia
vos isžkabintos valstijų ofisuo
se. Tos paskutines buvo paga
mintos isz mėlyno atlaso su pai- 
sziniais auksiniu audimu ir 
auksiniais makrais.

Vienas isz puikiausiu szios 
ruszies darbu yra darbas Flo
ridos veliavu-gamintoju, kurie 
užbaigė eile vėliavų kurios per
statė evoliucija musu tautisz- 
kos emblemos nuo mažos vėlia
vos su trylika horizontaliszku 
raudonu ir baltu dryžiu, su 
“Union Jack” kampelyje, per 
visas permainas iki dabartines 
puikios vėliavos su jos 48 
žvaigždėmis ir trylika dryžiu.

New Yorko Miesto vėliavų 
projektas, kuri remia United 
States Army ir U. S. Navy, at
lieka interesinga ir svarbu dar
ba. Tai yra užlaikymas istorisz- 
ku karo vėliavų. Neapiprekiuo-

re sziu metu Vėliavos Diena 
iszpildijimui ju tikslo. Jie tiki 
kad toje dienoje jie užbaigs at-1 
naujinti visas didelias kolekciJ 
jas garsiausiu vėliavų kurios1 
iszkabintos ant sienos Chapel 
of St. Cornelius the Centurion, 
ant Governors Salos, New Yor
ko uoste. Tai tikslui užlaikyti 
szitas vėliavas arnlija origina- 
liszkai prasze projekto tam 
darbui. Daugiaus kaip 75 isz 
suvirsz szimto invairiu istorisz- I 
ku vėliavų jau darbininku at-j 
naujintos, tarpe ju dvejos vė
liavos kurios net 18-tame 'Szimt- 
metyje padarytos. Viena yra 
vėliava kuria Jurgis III, net 
1756 metais davė Royal Rifle 
Corps tada ant Governors Sa
los. Kita yra viena isz svarbiau
siu isz visu Amerikos vėliavų, 
tai buvo pirma vėliava kuria 
nesze Jung. Valstybių armija 
priesz priėmimą žvaigždžių ir 
dryžu—regimentine vėliava su 
Jung. Valstybių antspauda 
tamsiai mėlynoje spalvoje.

i , —F.L.I.S.

Iszmintingi Žodžiai Del 
:: Visu ::

į Žiurke kuri turi tik viena 
skyle sienoje, buna greitai su
gauta.

] Žmogus, kuris daug klausi
nėja, geriausia nieko jam neat- 
sakyt.

į Toji maszna, kuri yra pri
pildyta kito pinigais, yra tusz- 
czia.

į Vyrai daro tiesas o mote- 
res mandaguma.

į Republikos dingsta per 
gerove o monarkijos per varga.

į Szlektas ir piktas kaimy
nas tai kaip pekla o geras tai 
kaip dangus.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczie, JPaskubinkitel ų

Gerkite Columbijos 
Alų, Eliu ir Porteri

Yra tai Lietuviu iszdirbystes sveikas ir gardus gėrymas. 
Kurie norite tikrai gero Alaus, Eliaus ir Porteri atsi
gerti tai pabandykite Columbijos Bravoro gerymus. 
Galima gauti baczkuose ar bonkutese. Pristatau in sa- 
lunus ir tiesog in namus, bile kokiam laike in visas szios 
apelinkines vietas. Orderuokite nuo agento

ANT ANA KUCZIAUSKA
537 W. MAPLE ST. MAHANOY CITY, PA.

Telefono Numeras 456-M.

nsw eiectric refrigerator
Karsztos vasaros laike kada norite atsigert szaltū gėrymu 

prie kuriu reikalaujate ledo.... ta galite padaryti turint elek-
trikini refrigeratori kruis suszaldo szmotukus ledo del visokiu 
reikalavimo.... teipgi tas pats refrigeratorius palaikys viso
kius žalus ir szviežius valgomus daigtus sveikam padėjime, 
tikra protekcija del szviesto, kiausziniu, mėsos, friktu ir ki
tokiu produktu. Pavėlinkite mumis jumis parodyt naujos 
modelius elektrikiniu refrigeratoru....teipgi dažinosite kaip
pigiai atsieina jo vartojimas.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
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