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Isz Amerikos
NUŽUDĖ NEREGE MOTINA 

IR PATS ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

Cincinnati, Ohio. — Albertas 
Neiert, 67 metu, ‘nužudė savo 
neregia motina, turinti 88 metu 
Zuzana, po tam iszbeges isz na
mo atsigulė ant geležkelio kada 
prisiartinojo greitasis trūkis ir 
likos sumaltas ant szmotu. Kai
mynai tankiai girdėdavo smar
kius barnius tarp motinos ir sū
naus bet nežinojo priežasti tų
jų barniu.

AMERIKONAI SURUKĘ MA
ŽIAU PAPEROSU.

Washington, D. C. — Depar
tamentas iždo apskaitė buk 
Septemberio menesije szimet 
fabrikantai iszdirbo 14,340,- 
383,000 paperosu arba apie 500 
milijonu mažiau ne kaip tam 
paežiam laike praeita meta. 
Skaitlis parodo buk moteres 
pradėjo daugiau rūkyti papero- 
Sus szimet ne kaip praeita meta.

PADAVĖ VYRUISZUNIO 
VALGI O VYRO VALGI 

SZUNIUI.
West Orange, N. J. — Mrs. 

Andrew Gillis ana diena pa- 
szauke sveikatos bjura užklaus
dama ka turi daryti kad per 
klaida padavė szunio valgi del 
savo vyro o vyro valgi padavė 
szuniui. Vėliaus iszaiszkino buk 
gamindama mesa del szunies 
isz bleszines, susmožino del vy
ro o vyro steika padavė del szu
nies. Daktarai apreiszke mote
rėlei buk vyrui nieko nekenks 
szunio valgis o ir szuniui nieko 
nekenks ir moterėle apsimalszi- 
no.

PATS ISZSIDAVE
PAKORĖ MOTERES VYRA 
SU KURIA VĖLIAUS APSI- 
PACZIAVO BET PER SAP
NĄ ISZSIDAVE KADA 

BUVO UŽ DAUG 
ISZSIGERES.

Rudderaw, Ark. — Už keliu 
sanvaieziu bus czionais pakar
tas Pierce Kaufman kuris pats 
iszdave žudinsta kuria buvo pa
pildęs.

Mete 1935 likos surastas lavo
nas Arthur Kinsolving kabantis 
nuo balkio tvarte. Isz pradžių 
aplinkiniu gyventoju ir jo ,pa
ežius nuomone buvo kad vyras 
pats pasikorė todėl valdžia ne
darė jokios slieetvos ir pasiko- 
reli palaidojo. In kelis menesius 
po tam Kaufman pradėjo svilyt 
padus prie jaunos ir turtingos 
naszleles kuri aplaike keliolika 
tuksitaneziu doleriu asekuraci- 
jos, toji sutiko už jo teketi ir 
atsibuvo ju szliubas.

Ana diena Kaufman sugryžes 
isz farmeriu fero, turėjo už 
daug galvoje ir atsigulė ir taip 
garsei pradėjo knarkti ir sap
nuoti kad laike miego iszpažino 
viską ka buvo padaręs su Kin- 
solvingu. Motere gulinti szale 
jo pradėjo prisiklausinet vyro 
ka jis per sapnus kalba ir ant 
galo viską iszkvote. Pasakė jis 
kaip jos vyra pirma apkvaitino 
su pagaliu po tam nuvilko in 
tvarta ir ten ji pakorė ant bal
kio kad tik gauti jo motere po 
jo mireziai ir... gavo bet ne 
ant ilgio. Motere iszgirdus toki 
iszpažinima nelabo antro vyro, 
kada tasai pabudo, pradėjo jo 
klausinėti ir ant galo jis prisi
pažino jai del ko nužudė jos vy
ra ir kad japasiutiszkai mylėjo 
ir ta viską padare del jos mei
les. Motere davė telefoną poli
cijai kuri atvažiavo ir žadinto
ju paėmė in kalėjimą.

TURI ILGA BARZDA BET 
PRAVARDE DA ILGESNE.
New Orleans, La. — Czionais 

palicija aresztavojo už valka- 
tysta koki tai žmogų su ilga ži
la barzda, kurio pravarde yra 
da ilgesne už jo barzda. Niekas 
ant policijos stoties negalėjo 
paraszyti jo pravarde todėl jis 
pats ja turėjo pasiraszyt in kny
ga. Jo pravarde skamba szi- 
taip: Maillilaigeyaeayergyeaye 
Edeyuwyerayilo Anlilyllayio. 
Likos jis nubaustas ant de- 
szimts dienu kalėjimo. Žmogus 
yra benamis ir yra Finlandie- 
cziu.

MILIJONAS ŽMONIŲ NEGA
LI BALSUOTI PENN- 

SYLVANIJOJ.
Harrisburg, Pa. — Pagal nau

jausia padaryta surasza Penn- 
sylvanijoj tai milijonas žmonių 
negales balsuoti sziuose rinki
muose nes užmirszo užsiregis- 
travoti arba ne yra ukesais szio 
sklypo. Pagal paskutini užsire
gistravimą tai Pennsylvanijoj 
užsiregistravo paskutini laika 
1,818,375 Demokratu, 1,983,063 
Republikonai, non-partyvisžku 
ir kitu partijų 150,000 ka viso 
padaro 3,951,438 balsus arba 
1164,683 Republikoniszkais bal
sais yra didumu.

TĖVAS DVIEJU VAIKU PA
BĖGO SU 14 METU 

MERGAITE.
Philadelphia, Pa. — Wesley 

Evans, 23 metu ir Darata Low
er, 14 metu, ėjo peksti o kartais 
gavo pavėžėti nuo automobilis
tu, eidami isz Pittsburgo in 
czionais tiksle apsivedimo bet 
kada pribuvo in miestą, vienas 
nuo kito persiskyrė ir kada Da
rata nesurado lietelio kuriame 
radosi ir užklausė palicijanto 
rodos, tasai ja nužiūrėjo ir pra
dėjo toliaus tyrinėti. Mergaite 
prisipažino buk vienas kita my
li ir geidžia apsivesti nes jos 
mylimas nesutinka su savo pa
ezia. Evans turi paezia ir du 
mažus vaikus. Palicija davė ži
nia Daratos tėvams kurie keti
na pribūti in czionais ir pasiim
ti savo pabėgusia dukrele.

30 METU UŽ PAVOGIMĄ 
30 CENTU.

New York. — Juozas Ed
wards, 37 metu nigeris, likos 
nubaustas per sudžia George 
Donellan ant 30 metu in kalėji
mą už pavogimą 30 centu arba 
po viena meta už kožna centą. 
Buvo tai jau kelintas prasikal
timas tojo nigerio ir todėl buvo 
nubaustas ant tiek metu kaipo 
senas prasižengėlis.

POŽEMIO EŽERAS PRARI
JO LIETUVI.

Neihart, Mont.,— Netoli nuo 
szio miestelio, požemio ežeras 
prarijo Andriu Baksza,54 metu 
amžiaus. Jurgis Bakszas dirbo 
kartu su kitais darbininkais 
aukso kasykloj. Jie seme isz 
tenai palaidas žemes ir akme
nis, kad butu galima tęsti ka
syklos darbus tolyn. Bet ten 
pat po žeme butą ežero. Pra
dėjus jiems tenai dirbti ir tran
kytis, iszgriuvo siena, kuri 
skyrė ežerą nuo kasyklos, ir 
vanduo užliejo visa kasyklos 
tuneli. Kiti darbininkai spėjo 
pasprukti, o Bakszas buvo už
lietas ir žuvo. Velionis paliko 
nuliudusia paezia ir du sunu. 
Vinca ir Antana. Baksziu 
szeimyna ilgus metus gyveno 
nedidelėj fannoj. Apie trys 
menesiai atgal jie ta farma 
pardavė ir tėvas nuėjo dirbti 
in aukso kasykla, visai nenu
jausdamas, kad tenai lauke ne
laime. —K.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA 
KAD BUVO PER DAUG MO

KYTA IR JAM DAKAKO.
Los Angeles, Calif. — Nelso

no Boyer pati turėjo 42 metus o 
kada su ja Nelsonas apsipaezia- 
vo, 1934 mete, jis turėjo 19 o ji 
39 metu amžiaus. Ji b.eveik pri
vertė ji kad su ja apsipaeziuotu 
ir nuo tos dienos neturėjo su ja 
ramybes. Ji buvo augsztai mo
kyta ir per dienas raszydavo tik 
eiles ir ji mokino daugiau pro
to. Tokis pasielgimas mokytos 
moteres taip ant jo nervu užėjo 
kad nutarė ja nužudyt ir taip 
padare. Niekas nebutu apie tą
ją žudinsta. žinojas bet pats pri
sipažino prie jos ir už tai norin
gai eis ant elekrtikines kėdės.— 
Turėt, brolyti, kvaila boba ne
gerai o iszmintinga motore žmo
gų taipgi iszveda isz proto.

NORI BUVUSI ANGLISZKA 
KARALIŲ UŽ AMERIKO-

NISZKA KARALIŲ.
Independence, Kans. — Czio- 

nais susitvėrė Amerikoniszka 
politikiszka partija rojalistu 
kuriu tikslu yra inkurti kara- 
liszka partija o kaipo karalių 
pasodyt ant sosto buvusi ang- 
liszka karalių, dabartini grofa 
^Windsor, kuris ketina neužilgio 
pribūti su savo Amerikoniszka 
paezia in Amerika. — Kvailas 
svajojimas.

ANGLIJA GREITAI APMALSZINA FASZISTUS.
Sztai palicija iszvaiko rėksmingus faszistus Londone, kada Sir Oswald Mosley geide 

laikyti paroda susidedanczia isz 2,000 Angliszku Faszistu laike susirinkimo. Palicija greitai 
apmalszino tuos maisztininkus su paikoms ir ne vienam perskėlė pakauszi, per ka apie 50 žmo
nių gavosi in ligonbutes o kiti gydėsi namie.

“TAVO PATI YRA PIRMU
TINE UŽ MOTINA.“

Altoona, Pa. — Laike teismo 
czionaitiniam sude užėjo klau
symas “Kas yra pirmesnis, ar 
pati ar tėvai?“ — Taji klausy
mą iszriszo czionaitinis sudžia 
Gibbson, kuris patiko del dau
gelio žmonių.

Robert Klinger, 26 metu, li
kos patrauktas per savo paezia 
už jos ir kūdikio apleidima ir 
neduodamas jokios paszialpos, 
iszsikalbedamas tuom, kad turi 
senus tėvus ir jo pirmutine už
duotis yra rūpintis apie jo tė
vus nekaip apie paezia. Bet su
džia buvo kitokios nuomones ir 
iszdave szitoki nusprendimą.

“Tavo iszsikalbejimas yra 
netinkamas ir per silpnas jeigu 
tu apsipaeziavai ir turi vaikus 
tai tavo privalumas yra rūpin
tis apie tavo paezia ir vaika nes 
tavo pati yra pirmesne ne kaip 
tavotėvai ir privalai stengtis 
kad juos iszmaityt. Žinoma, kad 
neprivalai ir užmirszti apie sa
vo senus tėvelius, jeigu ant to 
užtenka.“

Sudžia paliepė mokėti vyrui 
po deszimts doleriu ant sanvai- 
tes ant užlaikymo paezios ir kū
dikio. — Ar sudžia padare isz- 
mintingai ?

SENAM PECZIUJE 
VELNES.

Rogersville, Tenn. — Mrs. El
len Jones, 83 metu moterele, už
vedė teismą ant persiskyrimo 
nuo savo vyro Williamo, 84 me
tu amžiaus. Ellena užmetineja 
savo vyrui buk jis ja apgaudi
nėja ir laksto su jauna mergina, 
visai apleisdamas ja ir nemaiti
no nes visus pinigus iszdavinejo 
ant savo mylimos. Toji porele 
yra vedus 57 metus ir turi asz- 
tuonis vedusius vaikus. Ar su
džia jiems davė persiskyrimą 
ant senatvės tai da nežine nes 
nusprendimas da likos neisz- 
duotas.

DARBOŽINUTES
MAŽIAU GABENA ANGLIŲ 
ISZ SOVIETINES ROSIJOS.

Boston, Mass.,— Spalio me
nesije pargabenta isz Rosijos 
mažiau anglių ne kaip praeita 
meta, tam paežiam laike. Spa
lio menesi pargabenta tik 
5,800 tonu. Tie anglis vadinasi 
czionais “Pure Coal,” ir Ame
rikonai nežinojo isz kur tos 
anglis pargabentos. Praeita 
meta tam paežiam laike parga
benta net 40 tukstaneziai tonu 
Rusiszku augliu.

600 ANGLEKASIU DA VIS 
STRAIKUOJE.

Mt. Carmel, Pa., — Richard 
kasyklų 600 anglekasiu strai- 
kieriai da vis randasi ant strai- 
ko isz priežasties, kad kompa
nija praszalino kelis unijos 
darbininkus be jokios priežas
ties. Anglinis komitetas tvir
tina, buk tasai straikas yra 
nelegaliszkas.

DVI KASYKOS UŽDARY
TOS ISZ PRIEŽASTIES 

STRAIKO.
Wilkes-Barre, Pa. — Swoyers

ville ir Forty-Fort kasyklos, 
prigulinezios prie Lehiglr Val
les kompanijos da vis stovi, ir 
1,200 darbininku randasi be 
darbu nes kompanija negali 
aplaikyti lyso ant žemes isz 
kurios iszkasineje anglis.

ISZDAVE $20,000 ANT PA- 
TAISIMO KASYKLŲ.

Hazleton, Pa. — Mikolas Jur- 
kovski, pirmininkas Beaver 
Valley Coal Co., iszdave 20 
tukstaneziu doleriu ant patai- 
simo kasyklų Scotch Valley, ku
rias nesenei pirko ir atidaris jas 
szi menesi. Keli szimtai darbi
ninku aplaikys darbus.

AKYVAS MIKUTIS.

Mikutis: — Teveli, kas atne- 
sze mums Jevute?

Tėvas: — Garnys, mano vai
keli.

Mikutis: — Garnys? Tai da
bar žinau kodėl mamyte taip 
roke ant to garnio...

Isz Visu Szaliu
NORĖJO PAVOGTI KIAULE 
BET ISZNESZE IN JOS VIE

TA MIRUSIO LAVONA.
Szegadek, Austrija. — Neto

limam kaimelije Iszenet, 68 me
tu amžiaus senuke paskerdė 
kiaule ir paprasze mėsininko, 
kad jei pridirbtu de-szru, bet 
nakties laike, senuke staiga 
a te jas pas senuke paklausti , 
mirė szirdies liga. Ant ryto
jaus mėsininkas alėjas pas se
nuke paklausti kokiu deszu jei 
padirbti, kad sztai užtiko jos 
lavona. Persigandęs, uždengė 
lavona ir nubėgo pas burmis
trą, kad praneszti apie jos mir
ti. Kada burmistras su mėsi
ninku atėjo pas senuke jau 
lavono nesirado paprastoje vie
toje. Tyrinėjimai parode, buk 
kaimynai dagirde apie .senu
kes mirti geide isz to pasinau
doti, atėjo in grinczle ir many
dami kad kiaule guli po paklo
de, suviniojo greitai ir paslėpė 
skiepe. Nemažai nusistebėjo, 
kada burmistras padare krata 
namie ir vietoje kiaules, rado 
senukes lavona.

KINAMS LABAI RUPI DIDE 
LIS SKARBAS JAPONISZ- 

KO GENEROLO.
Shanghai, Kinai.—Japonisz- 

kas generolas apreiszke. kad 
didžiausias troszkimas Kiu- 
cziku yra gauti in savo rankas 
milžiniszka skarba mirusio ge
nerolo Yens kuris susideda isz 
10 milijonu doleriu ir yra pa
slėptas toje vietoje kur tasai 
generolas yra gimęs, Chuanpi, 
artimoje Yuanping. Tas Ki
nams daugiausia rupi kad taji 
turtą gauti in -savo rankas, nes 
tiek pinigu prisiduotu Kinams 
ant vedimo kares.

LIETUVISZKAS PALICI- 
JANTAS PERŽENGE LEN-

KISZKA RUBEŽIU.
Suvalkai, Lenk.— Lenkiszki 

sargai suėmė Lietuviszka pali- 
cijanta, kuris perženge Len- 
kiszka nubežiu be pavelinimo, 
kuris perejo in Lenkija ant sa
lutes Beveriszkiu. Lietuviszka 
valdžia pareikalavo paliuosa- 
vimo palicijanto, bet Lenkai ji 
nepaleis, pakol gerai neiszty- 
rines viso veikalo.

REIKALINGA MERGINA 
AR MOTERIS.

be vaiku, valgi padarytie ir 
namu darba .apdirbti. Meldžiu 
atsiszaukti per laiszka ar asa- 
biszkai, ant adreso: (2t

John Bigelis,
1 Acre St., Box 332

Port Carbon, Pa.

SENUKAS NUSIŽUDĖ DEL 
MEILES JAUNOS 

MERGINOS.
Krokava, Lenk., — Kaime 

Kabate, atėmė sau gyvastį 92 
metu amžiaus senukas Jokūbas 
Roglinski, per iszgeryma tru- 
ciznos, bet matyt per mažai 
iszgere, tai tuojaus nemirė. Da 
turėjo ant tiek pajiegu, kad pa
ėmė ilga peili su kuriuom sau 
dure kelis sykius in krutinę. 
Kaimynas surado negyva se
nuką. Palicijos tyrinėjimas pa
rode, buk senukas buvo labai 
insimylejas in jauna mergina,, 
Agota Gembara, 30 metu, kuri 
atsisakė už jo teketi ir tas 
pristūmė senuką ant atėmimo 
sau gyvasties.

RAGANIUS PALAIDOTAS 
GYVAS SU MIRIUSIU 

LIGONIU.
Hyderabad, Indija. — Indu- 

su raganius pas kuriuos yra lai
komas kaip vienas isz iszmintin 
giausiu žmonių, vardu Butchia 
likos palaidotas drauge su mi
rusiu ligoniu kurio neiszgyde. 
Atsitikimas buvo netoli War- 
rangel, Indijoj. Penki kiti gy
ventojai tos apylinkes buvo 
apkaltinti in kalėjimą už pri- 
gialbejima tame darbe. Laike 
teismo likos pripažyta, buk ra
ganius Butchia likos paszauk- 
ta-s pas ligoni, o kad žmogaus 
padėjimas vietoje pasigeryt, 
ėjo blogyn, gimines pririšzo 
raganių prie medžio, suplakė 
ji kone ant smert, kerszindami 
jam, jeigu neiszgydys ligoni 
tai jam padaris mirti. Kada 
ligonis mirė, raganius buvo 
pririsztas prie grabo, nuvilk
tas ant palaidojimo vietos ir 
drauge palaidotas gyvu su mi
rusiu žmogum.

DINAMITAS SUDRAKE DU 
PLESZIKUS.

Karobat, Bulgarija.,— Keli 
banditai insilauže in vietinia 
rasztinyczia isz kurios iszne- 
sze gana didele geležine kasa 
kurioje radosi keli tukstan- 
cziai kronu. Ant rytojaus, ka
da patemyta ka banditai pada
re, praneszta apie tai palicijai 
kuri tuojaus leidosi paskui ban
ditus. Netolimoje girraiteje 
surado sudraskyta kasa, o prie 
jos gulėjo taipgi du sudraskyti 
banditai. Tula motere kuri 
radosi tarp susirinkusiu žmo
nių, pažino viename sudrasky
tame lavona savo vyro, pripa
žindama, buk jisai susitarė su 
kitais pleszikais pavogti kasa. 
Aiszkus 'buvo darodymas, kad 
pleszikai visokeis budais mėgi
no kasa atidaryti ir ant galo 
panaudojo dinamitą. Matomai 
per greitai dinamitas truko ir 
sudraskė du pleszikus ant vie
tos. Kiti persigandę tuom at
sitikimu iszsižadejo pinigu ir 
pabėgo, nieko isz to pasinaudo
dami.

DAUGIAU KAIP 1,000 ŽMO
NIŲ NUSKENDO; 10,000 BE

PASTOGIŲ PER DIDELI 
TVANA.

Damaskas, Syrija. — Dau
giau kaip tūkstantis žmonių 
pražuvo tvane ir deszimts tuks- 
taneziai pasiliko be pastogių 
nes vanduo nunesze keliolika 
dideliu kaimeliu ir miesteliu. 
Mieste Dmeir daugiau kaip 
penki szimtai žmonių surasta 
ant lauku negyvi. Francuziszki 
kareivei su vietine palicija da
ro paredka tarp iszbaugytu te- 
naitiniu gyventoju. Vanduo pa
dare milžiniszkas bledes gyven
tojams ir kaip rodos bledes da- 
eis lyg deszimts milijonu dole
riu.

ANT PARDAVIMO.
Namai ant trijų szeimynu, 

viena vieta del biznio, kurie 
randasi prie 256 E. Cedar St., 
Tamaqua, Pa. Parsiduos pigiai, 
kreipkitės tuojaus po adresu:

329 Columbia 'St., 
Nov.12) Tamaqua, Pa»



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Sziadien apsvarstysime svar

bu klausymą apie kuri žmones 
jau nuo keliu szimtu metu sau 
uždavinėja ir apie kuri kožnas 
tankiai kalba, tai yra:

“Kas turi imti virszu: Vyras 
ar boba?”

Redakcija tankiai aplaiko 
svarbius ir juokingus užklausy- 
mus. Vieni geidžia žinoti kokiu 
budu galima gautis ant menu
lio, kitas klausia kaip visztas 
sodyt ant kiausziniu, kitas, ar 
galima priversti vaikina ant už
laikymo jos kūdikio, jeigu ta
sai yra gimęs kitam paviete o 
ne Skulkino paviete. Kokia tai 
mergina klausia, kokiu budu 
galima pagauti vaikina. To- 
liaus, ka vejas daro kada jis ne- 
puczia ir taip toliaus. Bet aky- 
viausiu užklausymu yra sekan
tis kuri mums prisiuntė skaity
tojas isz Mount 'Carmel, Pa.:

Gruodotinas Pone Redakto
riau: — Praszau aipsudyt ir da- 
rodyt man ka turiu daryt: Ma
no boba niekad nepakloja lo
vas, vaikai apiplyszia, guziku 
ant drapanų neturi, nepriver- 
ezia vaiku kad nusipraustu, 
prie skaitymo ir katekizmo vai
ku nepriverezia ir apie poterė
lius visai nesirūpina. Valgi be
veik niekad negamina tiktai su- 
szildo isz blesziniu. Suodino ei
na in bažnyczia ir tai netankiai 
eina. Mano rodos nenori klau
syti tiktai kitu kvailiu kurnu ir 
kumueziu o priek tam yra užsi
spyrus kaip mulas ir nuduoda 
kad yra labai mokyta bet vos 
moka skaityt ant knygos. Jau 
man gyvenimas su ja nubodo. 
Norėtu kad vaikai butu dideleis 
filozofais ir intilidžentai o bet 
apie tai suvis nesirūpina tik 
iszaugina juos kamiszkai, vai
kas nuolatos keikia o man gau
nasi velniszku poteriu kas die
na. Turiu su ja nuolatos vajavo- 
tis, neturiu jokios meiles kaip 
tik su paezia vienas neprijem- 
nastis.”

Parodėm taji laiszka del ke
liu panaieziu ir isztekejusiu mo
terėliu kad nusprenstu pagal 
savo bobiszka protą, ka jos ma
no apie tai. Tikėjomės kad kož- 
na isz ju laikis szali tosios mo
teres ir ja apgins. Bet kur tau! 
Kožna tik szirdingai nusijuokė 
ir atsakinėjo su nužeminimu; 
“Gana jau su tokiu vyru kuris 
negali pats apmalszyt moteres 
o klausinėja rodos kitu. ’ ’

Jau tai tokis moterių būdas. 
Juk vienas isz garsingu filozo- 
fu kalbėjo kad motere paguodo- 
ja tik toki vyra kuris prigulin- 
cziai pasielgdamas, baugina ja 
maždaugiau. Bet po teisybei, 
vyras turi visados imti virszu o 
motere turi jam būti nusižemi
nus. Kitaip viekas virstu augsz- 
tyn kojom.

Kitas filozofas vėla kalba 
kad gaidys yra geriausiu pa
vyzdžiu kaip žmogus turi pasi- 
elginet su moterimis. Tegul tik
tai pasirodo vanagas ir kada 
gaidys paszauks “begkit!” tai 
visos visztos strikt, po krūmais 
ir pasislepia. Kada vela jis už- 
kamandieriauna ant ėdimo, 
kožna tuojaus turi stoti ant ple- 
ciaus. Jeigu katra ne yra jam 
paklusni, tada ima ja su snapu 
už galvos ir spiria kojoms!.. : 
Del to-gi tai gaidys norints vie
nas tarp didelio būrio visztu, 
lengvai sau duoda rodą.

O kodėl vyras su viena mote
re negali sau duoti rodos?

Per tai broliuk, negalime tau 
duoti kitokios rodos kaip tik —

sta skaityt o ir popieros neap- ; 
laikydavo del raszymo laiszku j 
pas gimines o svecziu visai ne- ■ 
prileisdavo prie kaliniu. Kada 
Bruno buvo sudegintas ant lau
žo 1600 mete, už tai kad jis isz- 
tyrinejo buk kitos įplanietos bu
vo apgyventos, praleido už tai 
szeszis menesius drėgnam, 
smirdaneziam ir tamsiam kalė
jime Venecijoj, praleisdamas 
savo liuosa laika žiurejimu antį 
drėgnu muru savo kambarėlio.'

jeigu neturi tiek drąsos kaip 
paprastas gaidys, nueik in arti
miausia karezema, mauktelk 
kelis stiklelius guzutes ant drą
sos o po tam pradek daryti na
mie paredka sekanežiai: grin
dis purvinas iszmazgok su bo
ba, apdulkėjusias szlebes isz- 
muszk ant jos su lazda, jeigu lo
vos nepaklotos, paliepk jai gu
lėti ant grindų, gerai pridegink 
kopūstus ir priversk ja kad pa
ti suvalgytu. — Gal tas ja pri
spirs prie paredko ir mylėjimo —Sziadien kalėjimuose kalinei 
savo vyro kuris moka užvesti 
paredka savo grinezioje.

Atsimink brolau, jeigu 
Dievas davė ant tiek narsumo 
kad bobele privertei ant szva- 
rumo arba kad nuo saves iszva- 
rytum jeigu tavęs neklausytu 
tai gali būti tvirtu kad neužil- 
gio tau nepadavines žaliu ko
pūstu tik padės tau ant stalo 
ryszeli szieno — kaip del visu 
asilu duodama!

Todėl brolyti, klausyk musu 
rodos po tam duokie mums ži
nia ar tau kiek prigialbejo kad 
galėtumėm ir kitiems “nelai
mingiems” vyrams prigialbet 
kurie suglaudę ausis randasi 
namie kaip visiteles, vietoje bū
ti tvirtu ir linksmu gaidžiu!

:: SUSILAUKĖ ::

ĄNKSTYBO ryto tyla per
trauke skardus fabriko 

szvi'ipynes kaukimas, jo aidas 
atsikartojo užmiestyje ir dingo 
kur tai tolumoj.

Bestovintis darbininku būrys 
ties vartais staiga mėtėsi in fa
briką kad užėmus savo vietas

zi no j u!
— Ka ten veiksi?
— Tėvas žeme užrasze.
— Laimingas, kureziu balsu 

atsake Auszrys. Asz neturiu nei i 
žemes, nei teviszkeš, kad ture- 
cziau ir-gi važiuoeziau, kiek 
patylėjus ir su gailescziu, užbai-

J ir pradėjus darba. Fabrike vis-j bininku. Jm.

gali aplaikyti visokius smagu
mus o ir net bon'ka szampano 

tau jeigu už ji gerai užmokės, turi 
reidio ir kitus smagumus savo 
kambarėliuose.

Chikaginis sudžia John J. 
Lupę ana diena perkratinėjo 
teismą 'kokio tai Haroldo Dean, 
27 metu, kuris skundėsi sudžiai 
kad jo pacziule Roxana davė 
jam in'kaili ir spyrėsi persisky
rimo nes bijosi kad pacziule 
jam nepadarytu gala gyvenimo 
ateityje. Sudžia dirstelėjo ant 
vyro ir moteres ir davė Harol
dui suprasti kad vietoje persi
skyrimo duoda jam pavelinima 
jeigu vela pacziule bandytu 
jam iszperti kaili kad panasziai 
pasielgtu ir su ja.

Retai atsitinka kad sudžia 
duotu toki patarimu nesutin- 
kanczioms porelėms.

Patogi Jean Anderson ėmėsi 
ant nepaprasto budo darymo 
pinigu laike depresijos. Toji 
moterele isztekejo deszimts sy
kiu už vyru o tarp tuju radosi 
keturi milijonieriai. Nuo kožno 
persiskyrusio vyro iszcziulbe 
gana dideles sumas pinigu ant 
jos užlaikymo. Dabar paskuti
niu sykiu užvede teismą kad 
jai sūdąs padalintu turtą isz ke
turių milijonu dolerinio turto, 
palikto per jos paskutini vyra 
kuris mirė nesenei mieste St. 
Louis.

Ir kas gali užginti kad Ame
rika ne yra “The Land of Op
portunities” — sklypas pro
gos.”

Kokis tai žmogus vedinamas 
Hodmezo, gyvenantis Bremen, 
yra mylimas per visus szunis 
mieste kur tik ji pasitinka. Ana 
diena palicija ji aresztavojo ir 
uždare kalėjime. Tasai žmogus 
turi koki tai stebėtina būda pri
traukimo prie saves visokiu 
szunu o net ir pikeziausius, ku
rie ant jo paszaukimo pribėga 
prie jo ir Taižo jam rankas. Ka
da iszren'ka sau tinkama szuni, 
nueina in kita dali miesto ir ji 
parduoda už gerus pinigus. To
kiu tai budu uždirbinėjo ir mai
tinosi keliolika metu pakol ji 
suėmė palicija.

Sziadien kalininkai kalėji
muose Amerikoj turi visokias 
vigadas ir patarnavima jeigu 
dažiuretojams szmeruoja del
nus. Bet senovės laikuose ne 
taip buvo smagus gyvenimas 
kalėjimuose kaip sziadien. Tuo
se laikuose knygų ir laikrasz- 
cziu kalininkams buvo nždrau-

1 Svetimtaueziai Kvie- 
cziami Prisidėti Prie 
Bedarbes Cenzos

Majorai miestu visose Suv. 
Valstijų dalyse jau atsiliepia iii 
praszyma administratoriaus

Tankiai duodasi girdėt nuo 
žmonių apie szeimyniszkus ne
sutikimus tarp sunaus ir pa- 
czios, uoszvio arba uoszves, ku
rios pasibaigia kartais žudins- 
tem, kaip tai nesenei žentelis 
nužudė savo Lietuvi uosz.vi, 
Shenandoah, Pa. Bet daugelis 
tuju nesupratimu yra priežasti
mi paties sunaus.

Kada da jaunikaitis lankosi 
pas savo mylimąją, prižada jai 
aukso kalnus bet kada apsive- 
da, persimaino ir užmirszta ta, 
ka jai prižadėjo, tada marti ei
na su skundu pas jo motina o 
motina tuoj užsipuola ant mar- 
czios kad toji reikalauja nuo jos 
sūnelio už daug.

Vėliaus, kada marti atsilanko 
su vyru pas uoszvia, kada jau 
užstoja tarp ju taika, tai mote
res pasielgineja kaip szmotas 
ledo priesz viena kita, atsilan
kymai buna retesni — bet sūne
lis tankiai atlanko motina su 
visokiais skundais kas sukelia 
da didesne neapykanta priesz 
marezia.

Jaunavedžiai po szliubui pri
valo tuojaus uždėti savo gasp^- 
dorysta ir atsiskirt nuo tėvu. 
Jaunavedis geistu turėti gar
džius valgius kokiu jam gamin
davo namie mamyte o jeigu to 
nemoka jauna pacziule, ar netu
ri laiko, tai bėga pavalgyt pas 
motina, su visokiais skundais. 
Jeigu kas netinka tai vyras pri
valo apie tai pasakyt savo pa
ežiai, pasikalbėt ka rytoj turi 
jam iszvirt, nupirkti jai knyga 
kaip iszmokt gard'žai pagamin
ti visokius valgius arba papra- 
szyiti motinos kad pacziule isz- 
mokytu kaip šuneliui pataikint 
valgi o ne vis bėgti pas motina 
su amžinais skundais.

Jeigu nebutu skundu tai ma
mutes butu daugiau draugisz- 
kos del savo martelių o ir tosios 
paniekintos marteles daugiau 
guodotu savo vyro motinėlė ku
ri daug vargo panesze pakol už
augino sūneli del moteres, kuri 
gavo ji už vyra. Tada motinos 
neturės piktu pažiūru, nesimai- 
szys in vedusios poreles gyveni
mą ir prigialbes visame.. Jeigu 
martele nesisarmatys papraszy- 
ti kokios rodos ir su mielu noru 
jai pasakys ir pamokys visa
me.

Tėvai merginos ar vyro vėli
na iems laimingo gyvenimo ir 
sutikimo jeigu tarp visu žydi 
sutikimas ir vieni kitus guodė
ja.

tu

NAUJOS MADOS 
KUKARKA.

Saliuninke: — Kaip ilgai 
verdi kiauszinius?

Tarnaite: — Pakol surukau 
viena paperosa.

sustabdo i" S" f" PERSZALIMA 
ii II O irKARSZTI UB pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekus* 
Bandykite "Rub-My-Tism” iinimenta

kas sujudo—sukruto. Tolydžiai 
j pradėjo suktis ratai, sužvangė
jo geležis, isz visu krasztu pasi
pylė'kibirksztys ir stulpai dul
kiu kilo palubėm

Gausus pavasario saules spin
duliai veržėsi pro apdulkėju
sius fabriko langus, tartum no
rėdami apszviesti ta geležies 
vieszpatija ir palinksminti tos 
vieszpatijos vergu sielas.

Jurgis Giedrys pažvelgė in 
ta kraszta isz kur liejosi szvie- 
sus spinduliai, pridėjo prie te
kėlo geleži ir užsimanste apie 
tai, kaip rytmetį apleis ta neap- 
keneziama dvokianti miestą, 
mes ta prakaita fabriko darba 
ir važiuos in Lietuva in savo 
gimtini sodžių, kame jam tėvas 
užrasze keletą deszimtiniu že
mes.

Linksmai plake jo szirdis, 
taip ilgai buvusi prislėgta szal- 
tu geležies žvangėjimu ir vieno
du ratu užimu kad pagaliaus 
iszspruks in laisve ir Velykų 
Szventes szves tarp savųjų.

— Tik viena diena teliko, — 
nejucziomis prabilo jis, — o ryt 
asz lėksiu fenais...

Viena mintis gema po kitos:
Vaidintuve pletojas ir audžia 

džiaugsmo tinklus.
Stojasi jam priesz akis so

džiaus gyvenimo vaizdai... to
ki puikus, malonus...

Liūdnai nusikaukia trauki
nys, sujuda, sudejuoja ir nesza 
ji toli o miestas, tas neapken- 
cziamas miestas, su savo visu 
bildesiu, su triukszmu ir tie fa
brikai su savo maszinomis, ku
riu jis taip baisiai bijojo kad ji 
nesužeistu, dingsta.

O, kaip bus smagu sodžiuje!..
Po ilgo žiemos miego atbudo 

gamta, neapglebiama akimis 
platuma lauku pradėjo žaliuoti.

Pulkai sparnuoeziu skrenda 
isz pietų szalies, linksmindami 
pilkąją Lietuvos padange ir jis 
drauge su tais sparnuoeziais 
parlėks ir jis pradžiugins sava- 
ja szeimyna, suspausta vargu— 
nelaimiu.

O, kaip nudžiugs jo žilas tė
velis kad jo vienintelis sūnelis 
Jurgutis pargryžo sveikas, lai
mingas ir dar pinigu turės su 
savim nusipirkimui pavasario 
sėjos.

O, kibk tai buvo baimes ji isz- 
leidžiant, kiek tėvelis ji inkalbi- 
tiejo kad sergetusi tu maszinu 
kad tik ji neužmusztu... jis isz- 
liko gyvas-sveikas ir mausto 
kaip jis apkabinęs bueziuos tę
va.

— Teveli, asz dar ir pinigu 
parsinesziau.

— Labai gerai, karvele pirk
sim, krito nabage, paszaro pri
truko, nei Velykoms pieno netu
rim.

Ir sztai isz sulinkusios grin- 
czios rodos iszbega senute mo
tina ir mažytėlės seseles.

Visi ji apkabina, visi bueziuo- 
ja, visi juomi džiaugiasi.

Apsvaigintas tomis keretino- 
mis svajonėmis apie busianezia- 
ja laime, Jurgis Giedrys nusi- 
szypsojo.

— Jurgi, kas tau sziadien, 
tu taip linksmas, — prabilo jo 
kaimynas Juozas Auszrys.

— Ryt, brolau, in Ievyne va-

Pažvelgė in visa eile stovin- 
cziuju prie maszinu su iszblysz- 
kusiais, murkniais veidais dar- 

•gio akyse džiaugs
mo kibirksztis isznyko, visos 
mintys isžsiblaszke, ko tai pa-j 
gailo, pasidarė nyku, nyku lyg 
skausmo kas tai sunkus, sžaltas 
užgulė ant szirdies.. .

— Jie visi neturi nei žemes 
nei teViszkes, kad turėtu ir-gi 
važiuotu.

Jie visi važiuotu...
Ir vela Jurgio mintis skrenda 

in ta geležies vieszpatija, kame 
nematyti jokio privilingo pa
veikslėlio kame niekados nesu- 
žibstalaimes spindulys o tik 
Įjlaukia—liūliuoja tos bespal
ves, pus-ailkanos dienos.

Net szurpu pasidarė Jurgiui, 
atsiminus praleistas dienas fa
brike. .. ir sztai jo draugai liks 
ežia... ir jie važiuotu bet tę
vi szkes neturi.

Dar karta Jurgis stengėsi pa
žvelgti in savo draugu veidus, 
tik sztai kasžin kas nustvėrė už 
rankos taip drueziai, drueziai 
suspaudė, iszkcle ji augsztyn 
po tam. visa apglėbė, suslėgė... 
taip spaudžiai, net tamsu akyse 
pasidarė...

Sujudo, suriko visi darbinin
kai, .mete darbus, vienas bego 
laukan, kiti spietėsi apie Jurgi 
Giedri, be sąmones gulinti ant 
žemes...

— Tai tau ir Velykų susilau
kė, — pratarė Juozas Auszrys.

— Susilaukė, kaž-kas liūdnai 
atkartojo!..

bedarbes cenzoje ir jie jau in- 
steigia “Majoru Komitetus”

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.t 
MAHANOY CITY, PA.
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LITHUANIAN [dance folio
PIANO SOLO 

(gontaimxg a choice 
collection of the mat

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

.. Polka 

.. Polka 
.. Polka 
. . Polka 
. Polka 
. Polka 
.. Polka 
. Valcas
. Polka

butties* • » • • ~

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

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

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

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

tose. Cenzos Administratoriaus 
afisas jau gavo szimtus laiszku 
ir telegramų nuo majoru ir kas
dien ju skaiezius vis auga. 
“Majoru Komitetai” teiks pa-j 
gelba Administracijai gavime! 
informacijų apie bedarbes cen
zą.

Administratorius Biggers pa- 
reiszkia kad bus galima nu- 
pieszti tikra paveiksią vien tik 
jeigu visi nedirbantiei žmones 
ir visi, kurie tik dali laiko dir
ba pilnai ir teisingai atsakys 
valdžios klausymus. Kadangi 
musu szalyje yra milijonai sve- 
timu-kalbu grupiu, ir yra žino
mas faktas, kad ju tarpe yra 
daug bedarbiu, p. Biggers sako 
jog yra labai svarbu, kad sveti- 
mu-kalbu asmenys suprastu 
Cenzos tikra tikslą ir* jiems ne
įeik bijoti arba abejoti apie isz- 
pildijima Raporto Korteles ir 
jos sugrąžinimą vietiniam paež
io afisui.

Cenzos Administratorius Big
gers praszo kiekvieno majoro 
komiteto paskirti prie jo komi
teto atstovą svetimu kalbu gru
pių jo apielinkeje ir, kur yra 
didelis skaiezius svetimtaueziu 
gyventoju taipgi organizuoti 
“Foreign Language Sub-com
mittee” su atstovais kiekvienos 
svarbios svetimtaueziu grupes 
jo apielinkeje. Nuo szitu sveti- 
mu-kalbu grupiu komitetu pra- 
szoma pristatyti vert ėjus kurie 
teiks reikalinga pagelba sve- 
timtaueziams-bedarbiams atsa
kyti raportu korteliu klausy
mus.

Regulariszkas paczto neszio- 
iojas pristatys Bedarbes Cen
zos Raporto Korteles kiekvie
nam namui Lapkr. 16 d. su pra- 
szymu iszpildyti ir atgal sugra
žinti tas korteles priesz penkta
dieni, Lapkriczio 20 d. Korteles 
turi keturiolika klausymu. Yra 
žingeidu svetimtaueziams žino
ti, kad ant tu korteliu nėra jo
kiu klausymu apie pilietyste, 
kas vestu prie kokiu nors nesu
sipratimu. Gautos informacijos 
nebus vartojamos kokiems na
grinėjimams, taksavimo reika
lams, susekimui pilietystes ar
ba kokiam kitam tikslui, kuris 
bledi darytu svefimtaucziui. 
Nebus jokio vieszo paskelbimo 
tu atsakymu. Tie atsakymai 
bus vartojami vientik bedarbes 
cenzos tikslui.

Cenzas, kaip Kongreso nu
statytas suteiks reikalingu in
formacijų apie padalinimu ne- 
dirbaneziu pagal senumo, pagai 
geografiszku vietų ir industria- 
liszku užsiėmimu. Kur žmogus 

| tik dali laiko dirba tai teisingas 
| atsakymas visu klausymu taip- 
Į gi pristatys informacijų apie 
szeimynu gyvenimo padėti ir 
tos informacijos turėtu būti la
bai svarbios paszalpos tikslams 
ateityje. —F.L.I.S.

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

Tarp Szamoku Lietuviu, 
Randasi daug neiszmaneliu, 

Insimylejo in Slavokes, 
() ir in Rusnakes,

O kaip svaiguli gauna, 
Tai ir tuojaus apsiporauna, 
Tai tada tokia boba ant vyro 

plusta, 
Ir del bereikalo szirsta.

Du toki Lie’tuviszki mandralei, 
Badai dideli pairi jotai, 

Isz dideliu miestu kaip rodos, 
Neturėdami bėdos, 

Su Rusnakems apsipaeziavo, 
Tai tau, ka norėjo tai gavo, 
Dabar graudžiai vaitoja, 

Bobiszkais nevalu inkais pa
stoja, 

Mat Lietuvaicziu nenorėjo, 
Ne in jas nežiūrėjo, 

Isz t okios gera pati nebus, 
Kožnas su tokia boba varge 

bus, 
O jeigu man netikite, 

Tai tokiu vyru paklauskite, 
Kožnas pasakys kad nelai

mingas 
Su Rusnake gyvenimas.

.j
Isz Anglijos viena moterele 

pribuvo, 
Bet nebage szlektai pakliuvo, 
V yrąs kas diena ja smaugia, 

Jog vos gyvasties neužbaigia, 
Visokiais žodžiais ant jos 

plusta, 
Kaip padūkins ant jos rusta, 
Mat, pats nedorai pasielgė, 

Tai dabar ant moteres pludasi, 
O kad žmonele butu žinojus, 
Butu isz Anglijos nevažiavus, 
Ba su tokiu latru gyventi, 

Tai veluk Kr a j ui varga vargti. 
<• ❖ ♦>

Vai-gi vyruti, laruma padare, 
Kaip visa gauja in lakupa 

uždare, 
Ant ryt po 30 doleruku už

mokėjo, 
Per visa nakti iszsedejo, 
Tai bent svodba buvo, 
Daugelis apkult gavo, 

O tas atsitiko mieste dūminiam, 
Ne iszeis isz galvos ne vienam, 

Lietuvei tai ne zuikucziai, 
Ane joki kralikucziai, 

Ir priesz valdžia kaip kada 
pasistato,

Norints ir revolverius atstato.
•;«

Filadelfijoj randasi mergina, 
Tai su tokia jau gana, 

Tankei bile kokia kufvala, 
Ant kitu su liežuviu mala, 
Ant doriausios iszmislioja, 

Kaip keturkojis loja, 
Kada nuvažiuoja in fabriką, 

Toji nieksze rakalka, 
Ka ji tonais dirba tai nežine, 
Mat to nesako toji nevala, 

Lietuviszkai užmirszo kalbėti, 
Nenori tos kalbos ne girdėti, 

Tiktai makaluoja Slavokiszkai, 
O nemoka Angliszkai.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES .

PRANASZYSTES 1 
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite peę 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
liahMuoy City, Pa,
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^vaišiaF Maldos
Francija Pagerbia Amerikoniszkus Kareivius

APSIVERKĘS vaikiczas už
ėjo ant kiemo. Turėjo apsi

supęs plona deki, suplyczusius 
czeverykus ir sena skrybėlė ant 
galvos. Ineidamas in grinczia 
nusiėmė skrybėlė su nusižemi
nimu. Bjaurus oras, lietus su 
sniegu davėsi jamnemažai in 
ženklus. Ir tokiame tai laike 
drebantis nuo szalczio, pabėgo 
isz miesto, o jeszkojo prieglau
dos pas kalnu gyventojus Gali-

riaus idant ir jis priimtu ji ant 
nakvynes.

— Gali, vaikeli, būti. Tokis 
oras tai Dievas bausme užleis
tu jeigu kūdiki nepriimtume.

Gaspadine atnesze valgyt del 
vaikinelio. Tasai persižegnojo 
ir da sukalbėjo maldele padeka- 
vOnes ir už sveikata geru žmo
nių.

Netrukus atejb ir Jurgutis, 
sūnūs gaspadoriu, žiūrėdamas

i adėjus!
Pareja isz bažnyczios, valgė 

visi pietus. Buvo jam labai ge
rai, kaip nebuvo alkanas.

Po piet sėdėjo grinczioje su 
gaspadoriais.

— Motin? — tarė gaspado
rius. — Ar tu skaitei ta gražia 
pasakėlė gazietoje? Jeigu da ne, 
tai tuojaus perskaityk, man ro
dos jog tai tinka del mus.

Gaspadine paėmė akyvumas.

— Didis Dieve, nelaime, ne
laime! Viskas griuvėsiuose din- 
o’o! Antanėlis, Antanėlis! Bied- 
na s vaikelis!

Gaspadorius verke ir tuojaus 
i jis su sunum Jurgiu leidosi sku
biai in kalnus.

Visas kaimas sujudintas! Di
delis kalnas nugriuvo!

Gaspadine apsakė jog toje 
vietoje buvo Antanėlis.

— Ar Antanėlis, jusu pieme
nukas? Tasai geras vaikinelis! 
Turime pasimelst už jo duszele.

Kalnuose pats Antanėlis už 
save meldėsi klūpodamas ant 
žalios pievos.

Gaspadorius rado Antanėli 
gyva, pagriebė ji in glebi ir pa-

Esmiu tavo sūnūs Antanas!
Gaspadorius su gaspadine 

drebėjo nuo susijudinimo ir ta
re:

— Dievas iszklause maldų 
Antanėlio, surado jis tęva.

—- Ar nepažinai manes, leve? 
— klausė su verksmu.

— Ar tai tu, Antanėli4? —ta
rė vos girdimu balsu. •— Taip, 
pažinau tave. Dievui dėkui jog 
tave norint priesz smerti pa
matau. Bukie geru žmogum An
tanėli, asz einu pas motinėlė. 
Dėkui ir jum gaspadoreliai!

Netrukus po tam numirė.
Kaime niekas nedažinojo kas 

tai buvo per vienas, tasai numi
rėlis.

eijos rytinėse.
Ar-gi jau Dievas suvis užmir- 

szo apie tave, vaikinėti?
Isz ryto suvalgė paskutini 

szmoteli duonos ir nuo to laiko 
nieko burnoje neturėjo. Vaka
ras užėjo, buvo jau tamsu o 
vargszelis lyg sziol da nerado 
prieglaudos.

Buvo tai Subatos vakaras ka
da vaikinelis atėjo in kaima ir 
užėjo in pirmutine grinczia.

Gaspadine stovėjo prie kami
no. Iszgirdus lojimą szunio, pri
ėjo prie duriu ir atidarius dirs
telėjo laukan.

Buvo taip tamsu jog atsitrau
kus nuo ugnies nieko isz pra
džių nematė. Jis ja mate isz to
lo bet nedryso prakalbėti. Ant 
galo tarė:

— Nepykite jog ežia užeinu, 
esmių sierata, neturiu ne tėvo 
ne motinos. Jeszkau kur prie
glaudos.

— Tai gal nori ozonais per
nakvot, szen galėsi nakvoti.

— Tegul jums Dievas užmo
ka! —- kalbėjo isz szirdies.

— Kurtu bludžioji in toki 
orą? Eikie areziau ugnies tai 
suszilsi!

Vaikas isz džiaugsmo pradė
jo net verkti dalindamas meile 
priėmimo.

Nuo drabužio jo varvėjo kaip 
nuo stogo.

— O, vaikeli kaip tu permir
kęs! Eikie su manim in kama
ra, persiredysi in musu Jurgu- 
czio, nors senus drabužius. Pas
kui gausi ka nors valgyti o ne
trukus kalbėsime ražaneziu.

Vaikiukas dirstelėjo ant mo- 
teres su atyda.
Nuvede ji in'kamara. Buvo tai 
puiki stubele su daugeliu abro- 
zu ant sienos!

— Ak, koki gražus abrozai! 
Džiaugiuosiu jog esate Katali
kai — o isz džiaugsmo net jo 
akys žibėjo. Gaspadine pagelbė
jo vaikui persiredyti, paskui su- 
gryžo su juom in kuknia.

— Dabar seskie sau prie ug
nies ir apszilkie. Paskui nuve
siu tave in šluba pas gaspado
riu.

Po valandai inejo in stuba. 
Gaspadorius skaitė gazieta ku
ria ta diena aplaike.

— Ar žinai, motina, gazietoje 
yra del tavęs puiki pasakėlė. O 
taip graži jog kitos tokios ne
rastumei niekur.

— Gerai tėvai. Tiktai tu dirs
telėk ka mums Dievas davė.

Gaspadorius padėjo gazieta, 
pasuko žiburį in szali ir žiurėjo 
ant vaikino.

— Ar žinai, atėjo permirkęs 
ir suszales, praszydamas nak
vynes. Biednas sierata, neturi 
ne tėvo ne motinos. Pasakiau 
jam jog rasime vietele del jo.

— Gerai padarei, motin! A,sz 
ka tik czion perskaieziau: — Ka 
del kūdikėlio padarote tai pa
darote del Dievo. — Ar jis se
nei atsirado?

— Priesz puse adynos.
Vaikinelis prasze gaspado-

su dyvu ant svetimo vaikinelio 
kuris turėjo ant saves jo drabu
žius.

— Buvo suvis permirkęs tai 
daviau tavo drabužius — kal
bėjo motina.

Jurgis palingavo su galva jog 
gerai motina, padare.

Priesz einant gult sukalbėjo 
drauge poterėlius.

_ O kaip tavo vardas, vaike?
— paklausė gaspadorius.

— Antanas.
_Miegok gerai, Antanėli o 

pabusk rytoj sveikas ir drūtas.
Gaspadine nuvede vaikinuka 

in kamarėlė ir tarė:
— Miegok gerai o nesirnpyk, 

galėsi ir per rytoju pabūti.
Kada inejo in grinczia, gaspa

dorius tarė:
— Tai kokis meilus vaikelis, 

jis man patinka.
— O kaip gražiai moka pote- 

riaut ir turi atvira veidą. Asz 
mislinu per ryt diena gali jis 
pasilikti, tegul vaikinelis pasil
si. Ka tu ant to sakysi?

— O-gi tegul buna. Juk Ne
dalioje ne eis jeszkot kur prie
glaudos.

Abudu gaspadoriai laja nak
tį ramiai miegojo jog biednam 
vaikineliui davė prieglauda.

II.

Kada Antanėlis pabudo Ne
dalioje anksti, dirstelėjo per 
Įauga kamaros. Lauke, kaip tik 
akimi užmesi, buvo prisnigo o 
da vis snigo ir puste.

— Kelkio, Juozai! — paszau- 
ke gaspadorius ant berno, — 
reikia takus prakasti, juk per 
sniegą nėra galima iszbristi! I

Kada gaspadine norėjo bu- 
dyt Antanuką, jau ji rado atsi
kėlusi ir atsiklaupusi prie pote
riu.

— Ar gerai Antanėli miego
jai? -—paklausė.

— Taip, labai gerai, da savo 
gyvastyje taip gardžiai nemie
gojau!

— Tai gerai. Busi sziadien 
per eiela diena ir nakti, gal Pa- 
nedelyje prasiblaivys.

Pasakius tai nuliūdo kad vai
kineliui reikes rytoj eiti per 
sniegą.

Ir vaikineliui pasidarė ant 
szirdies gaila bet pamislino jog 
Dievulis jo neapleis.

Priesz narna ir ant kiemo nu- 
kasinejo sniegą bernas, gaspa
dorius ir Jurgis.

Antanukas pribėgės tarė:
— Ar galiu jums prigelbeti?
— U-gi gali, jeigu nori. Dvi 

rankos prie darbo tai jau daug 
giliuoja.

Nusidžiaugė vaidelis. Pasi- 
jeszkojo lopetai ir ėmėsi sma
giai prie darbo.

Gaspadine ir merginos nuėjo 
ant ankstyvųjų Misziu. Gaspa
dorius su kitais ketino eiti ant 
Sumos, paėmė su savim ir An
tanuką.

Bažnyczioje atsiklaupė An
tanėlis szale gaspadoriaus ir 
meldėsi isz duszios už savo ge-

Atsisedo ir skaito. Buvo tai ap- 
raszymas apie biedna vaikiuką 
kuri geri žmones priėmė už sa
vo.

Net apsiverk e gera mot ere. 
Rodėsi jai jog tai ji pati ir del 
jos toji istorijele. Mistino apie 
Antanėli.

Bet ka pats gaspadorius pa-
sakys? Jis geras žmogus bet...

Gaspadorius žiuri ant paežio^ 
ir ta pati mislina o norėjo labai i 
kad ir pati butu tosios nuomo
nes.

Ir ant galo Antanėlis skaitė 
ir susigraudino nebagelis nes 
toji pasakėlė buvo panaszi in ji. 
Laimingas tasai vaikinelis ra
do gerus žmonos bet ir asz ne
galiu skunstis sziadien. Dievu
lis man davė gerai nes duos kad 
ir rytoj nuo bado nenumirsiu. 
Apimti visi trys vienokiomi i 
mislimi, gaspadorius žiurėjo J 
ant Antanuko bet ne vienas ne
norėjo prakalbėti tame reikale, 
kas ant szirdies guli.

Antanukas perskaitė apysa
kėlė ir ant galo apsiverkė.

— Antanėli, — tarė gaspadi
ne, — neverk, Dievulis ir tave 
neapleis. Apsakyk mums isz 
kur paeini ir kuom buvo tavo 
tėvas.

Vaikinelis užkaito, paskui 
pabalo.

Turėjo iszpažinti ta, kas jo 
duszioje slėpėsi, kas labiausia 
sopėjo.

— Nesibijok, Antanėli, man 
rodosi jog tu esi geras vaikas, 
— kabėjo gaspadorius.

Vaikinelis svarstesi per va
landėlė o paskui pradėjo:

Mano tėvas buvo biednas, 
aipos-gi ir motina. Tarnavo 

pas labai turtinga gaspadoriu 
N. Buvo įturtingiauses visoje 
aplinkinėje ir ne vienas negalė
jo su juom susilygink Kaip ma
ma numirė, turėjau asztuonis 
metus. Eitinejau tada in mo
kykla o kada pabaigiau, prigel- 
binejau gaspadorystoje. Tasai 
gaspadorius nebuvo geras del 
mano tėvo o kaip atsitiko negi- 
liukis su gyvuliais, tai pavarė 
ji. Tėvas parėjo namo ir tarė 
nusiminęs:

— Esame vaikeli be kąsnio 
duonos! Tiek metu tarnavau 
jam isztikimai o nelaime atsiti
ko isz nežinių. Sugniaužęs 
kumszczia kerszino:— Ei tu, 
gaspadoreli, guodoliau, asz tau 
už tai atlyginsiu. Tegul tik ateis 
vidurnaktis.

Antanėlis pertrauke ir su del
nais akis užsidenge isz sarma
tos, rodos kad tai jis ka pikto 
padare.

— Ir ka padare levas? — pa
klausė gaspadine.

— Apie pusiaunakti visos 
triobos sudege. Po teisybei, 
daug iszgelbejo bet mano tėvas 
prisipažino jog uždege. Tasai 
gaspadorius apskundė, ji pa
ėmė in kalėjimą ant penkių me
tu ,asz per tai likausi be tėvo ir 
motinos.

Vaikinelis negalėjo toliaus

i

Marszalka Pilipas Petain (ant deszines) .apdovanoja gar
bes medaliu Danielių J. Daugherty, isz Massachusetts, Ameri
kos, nauja pirmininką Amerikoniszko Legiono, kuris drauge 
su kitais 2,500 legionierių, atplaukė in Francija. Amerikonisz- 
ki kareivei nuvažiavo atlankyti kapines ant kuriu silsisi ju 
draugai, kurie paguldė įsavo galvas svetimoj szaleleje laike 
Kvietines kares. Buvo taipgi pavieszinti salėje Invalidu kur 
Napoleonas ir marszalka Foch yra paguldyti. Musu boisai tu
rėjo gerus laikus ir rengėsi sugryžti namo.

szauke:
— Dėkui tau Dieve, jog An

tanėlis yra gyvas!
Tasai atsake:
— Motina Dievo užlaikė ji 

gyva o ir musu gyvulius.
Gaspadorius tuojaus leidosi 

adgal kad praneszti paežiai laja 
linksma naujiena.

Numirėli palaidojo Kriksz- 
czioniszkai o Antanėlis kas die
na meldėsi už duszias savo te
veliu.

In kelinta diena po szermenu 
gaspadorius tare in savo paezia.

— Ar žinai motin, man rodos 
jog Antanėlis rodos suvisai mu
su sūnūs kaip dabar neteko tė-

— Noringai liksiu pas jus jei
gu tiktai priimate, — tarė Anta
nėlis, bueziuodamas rankas 
gaspadoriui ir gaspadinei.

— Kaip busi geras ir gražiai 
vesiesi tai su laiku busi už ber
ną.

Kada jau ėjo gult, tarė gas
padine in savo vyra:

— Juk tu turi gera szirdi, tė
vai, jeigu taip puikiai apsiėjai 
su vai kineliu. Myliu ji ir pripa- 
žinstu tau jog man butu buvę 
labai gaila jo jeigu butu isz mus 
iszejas.

Ir man taip pat, taip man ne
kalbėti. Parėmė galva ant ran
ku ir graudžiai verke.

—; Tai tu Antanėli, isz tikro 
esi biednas sieratelis,— tarė 
gaspadorius. Patinki man nes 
esi atviras. Ka tėvas padare lai 
ne tavo kalte. Gaila man takes 
ir norecziau tau pagelbeti. Jei
gu nori, tai pasilik pas mus ant 
tarnystes.

— Ar pas jus pasilikti? — 
paklausė Antanėlis nesitikėda
mas.

— Na taip, pas mus vasaros 
laike bus reikalingas antras 
piemenukas o žiemoje yra in 
vales darbo. Turi akvata dirbti, 
norint trumpai esi pas mus, vie
nok patemin'au ta.
dėsi jog tai buvo mus kūdikiu. 
Geras vaikas o turi taip pa- 
traukenti in save veidą.

III.
Ant rytojaus paszoko Anta

nėlis anksti linksmas nes žino
jo jog jau turi vieta ir paslegia 
ties galva. Noreikos klampoti 
po sniegą ant szalczio. Mate ir 
žinojo jog jis czion yra myli
mas, jog neturės ne vargo ne 
bado ir dori žmones neiszvarys 
jo. Rado duonele ir gera szirdi.

Gaspadorius ir gaspadine pa
sveikino ji meiliais žodžiais ka
da jiems davė laba ryta.

Diena atsirado biski darbo o 
gaspadorius pasakė abiems: — 
Turite vienas antram visame 
prigelbeti. — Na ir taip buvo, 
ka vienas negalėjo tai dvieje 
dirbo. Net ir vakarais abudu 
poteriaudavo isz ko gaspado
riai labai džiaugėsi.

Po sunkiai žiemai užėjo pa
vasaris ir paskui vasar. Jurgu
tis turėjo darba laukuose, An
tanėlis su gyvuliais in kalnus 
nes jau pradėjo kalnuose ža
liuoti žole.'

Reike žinoti, jog kalnu gy
ventojai iszdalinejo piemene- 
lius su gyvuliais ant visos va
saros. Gaspadorius su sunum 
Jurgiu padėjo jam nuginti gy
vulius, parode kur ganyt, už
tvara in kuria parvaro ir būda

del piemenelio. Prisakė idant 
priži urėtu gyvulius ir turėtu 
aki ant ju.

Pirmutinėse dienose Antanė
lis labai lindėjo ir ilgėjosi bet 
paskui priprato. Aplinkinėje 
nieko nebuvo matyt kaip tiktai ' 
pliki kalnai.

Griovos ant griovų, kaip tik 
akimi užmeti. Kada būdavo pa- : 
gadlyva diena tai matydavo to
limoje pakalnėje savo kaima o 
i r grinczia gaspadoriu.

O tonais po desziniai szaliai 
už anų tamsiu kalnu guli jo 
gimtines kaimas.

Gerai kad jau motina po že
me nes jos szirdis butu trukus 
nuo gailesties, kada Ieva vare 
in kalėjimu už padegimą.

Ne syki Antanėlis mislino 
apie tęva:

— Tėvas mano kalėjime, toli 
nuo ežia, aplaike sarmata ant 
visos gyvasties o asz pas gerus 
žmones hunu. Ak, kaip tai grau
du! ■

, Sunku buvo mislyt apie tai 
biednam vaikineliui! Niekas 
jam nepasilikdavo kaip tik pa
ėmus ražaneziu kalbėt ir su 
iuom save raminti.

Vakar buvo gaspadorius pas 
ji, rado viską paredke, net pa
gyre ji. Atnesze jam maisto ant 
visos nedėlios ir kitus drabu
žius del permainos.

— Rytoj, mano Antanėli, nu- 
gysi gyvulius in pakalne kur 
yra daugiau paszaro nes jau 
czionais nuganyta viskas.

Parode jam keleli per grio
vas ir nuvede in pakalne tolyn 
kur buna geresne būda o ir na
mon buvo areziau.

Gaspadorius sugryžo namon.
Ant rytojaus anksti Antanė

lis nugyne gyvulius ant naujos 
ganyklos. Buvo daug žemiau 
negu pirmutine. Persižegnojus 
vaikinelis ėjo pirma o gyvuliai 
paskui ji su skambticziais po 
kaklu.

Džiaugėsi isz naujos ganyk- 
os nes žoles buvo in vales ir vis
ką mato pakalnėje. 0 ir isz pa
kalnes buvo matyt kalnuose gy
vuliai ant kuriu Jurgis rodyda
mas levui kalbėjo:

— Žiūrėk teveli, tai musu An
tanėlis su gyvuliais.

Tame laike sudundėjo, rodos 
kad griausmas isz po žemes da
vėsi girdei. Nugriuvo kalnas!

Ties keliu jau nuo amžių, ku- 
riuom Antanėliui reikėjo ginti 
gyvulius, kybojo baisi uola. Na 
ir toje valandoje griuvo su di
deliu griausmu, vertėsi akme- 
nys ir medžiai.

Gaspadorius tai matydamas 
rankas užlaužė ir paszauke:

Gaspadine su aszaromis 
džiaugsmo paszauke:

— Motina Dievo tarnavo ir 
ji sveika užlaikė!

Antanėlis laimingai isz vai
kinelio stojosi vyras ir jau tar
navo kaipo bernas. Gaspadorius 
ir pati jo turėjo prisiriszima 
kaip prie savo vaiko o jis atsi
mokėjo su suniszka meile. Ne- 
užmirszo jis apie tai jog ji, kai
po sierateli, priglaudę.

Viena diena gaspadorius nu
siuntė Antanėli in kita kaima 
su reikalais. Po gerai valandai ; 
paszauke savo sunu:

— Jurguti, begkie skubiai 
pas kunigą! Prie vartų radau 
mirsztanti žmogų. Praszykie 
kunigo, tegul ateina.

Jurgis padare kaip buvo pri
sakyta o tuom laik nunesze 
mirsztanti in grinczia. Turėjo 
tai būti isz toli. Paguldė ji in 
lova ir sziltai apklostė. Atsipei
kėjo dairydamasis aplinkui ir 
prakalbėjo:

— Kur asz esmių ?
— Pas gerus žmones, — atsa

ke gaspadorius.
— Taip, pas gerus žmones, — 

dadave gaspadine.
— Netrukus mirsiu, asz pri- 

jaueziu gana gerai, — kalbėjo 
tasai žmogus.

— Tuojaus ateis kunigas.
— Dieve jums užmokėk. —• 

Dieve susimilk ant manes nusi
dėjėlio!

Paskui vela dairėsi aplinkui 
tai ant gaspadoraus, tai ant jo 
paezios.

(Už valandos atėjo kunigas su 
Jurgiu.

Ligonis iszsispaviedojo o ka
da priiminėjo Komunija, inejo 

. in grinczia Antanas, ant galu 
pirsztu, nes tarnaite apsakė vis
ką kas ežia atsitiko. Apteikęs 

. kunigas ligoni Paskutiniu Pa- 
į tepimu, kunigas iszejo namo, 
j prižadėdamas ateiti rytoj.

Antanėlis prisiartino prie li
gonio o prisižiurejas gerai in 
jo veidą, paszauke:

— 0 Dieve! juk tai mano tė
velis !

Mirsztantis pasijudino, isz- 
girdes tuos žodžius. Dirstelėjo 
ant Antanėlio bet jo nepažino.

—• Teve, ar nepažysti manės?

vo.
— Vertas yra būti musu su

nn m ii’ turime.
— Tokis yra mano noras, te

gul pas mus ant visados pasilie
ka.

♦ * #
Taip Antanėlis pasiliko ju 

sunumi ir vadino savo gerade- 
jus, tėvu ir motina.

Kada po smerties tėvo Jurgis 
apėmė gaspadorysta, tai Anta
ną laike už broli. Buvo sutiki
mas namuose ir laimino Dievas 
visame o tai vis per Antanuką 
sieratuka. Galas.

Skaitykite “Saule”
LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU

METU!

JUOKIU da nebuvoiLietuviu į 
kalboje ir busite užganė-! 

dinti! Jaigu jumis patiks 
parodykite savo draugams. 
Prisiunskite $1, o aplaikyste
20 Labai Gražiu Linkėjimu

su Konvertoms. *

fc-i^Prisiunskite Money-Or- 
deri arba pinigus per Regis- 
travota laiszka. Adresas:

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Sieniniai Kalendoriai, po 25c.

NAUJA MALDA-KNYGAs

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

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.



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

' ŽINIOS VIETINES

— Rytoj (Utarninke) rin
kimai. Politikieriai abieju par
tijų turi vilti savo kandidatus 
iszrinkti. Jeigu neesate užsire
gistravę tai negalėsite szimet t 
balsuoti. Seredoj tikrai žinosi-’ 
me pasekmes rinkimu.

—- Praeita Seredos vakara 
kunigas Czesna suriszo mazgu 
moterystes Margarieta Miliaus- 
kiute, 721 E. Pine uly., su Juo
zu Szerkszniu, isz Trentono. Po 
vinezevonei vestuves atsibuvo' 
pas nuotakos tėvus.

— Žmones gali už mažus pi
nigus turėti visokias vigadas 
duodami intaisyti eldktrikos 
pajiega savo namuose, kaip sa
ko vietinis manadžeris Mr. Wil
liams isz Pennsylvania Power & 
Light kompanijos. Paimkime 
ant pavyzdžio kad už pinigus, j 
iszduoti už viena pakeli pape- 
l osu, visa szeimyna gali naudo
tis elektrikiszka pajiega savo 
namuose, per visa diena gali tu
rėti szviesa, virti valgi, varyti 
refrigera'toriu, turėti szilta van
deni, skalbti, prosinti, varyti 
reidio ir kitas elektrikines ma- 
szinas ir net varymas naminio 
automobiliaus daugiau kasztuo 
ja ne kaip elektrikas namie. 
Žmones neprivalo sumažinet 
kasztus elektrikiszkos pajiegos 
savo name nes tas jiems atne- 
sza didžiausia nauda.

— fiziame menesyje pripuo
la apvaikszcziojimas užbaigimo 
kares, Novemberio 11-ta d. arba 
Armis'tice diena, kuri užsibaigė 
19 metu adgal. Paskutini Ket- 
verga szib menesio pripuola 
tau'tiszka szvente Thanksgiving 
Diena arba Dekavones Diena.

— Badai szia sanvaite keti
na pradėti Moreos kasyklos ku
rios sustojo 28 Augusto. Darbi
ninkai jau parengineja kasyk
las ant atidarymo ir 700 angle- 
kasiu vela nudžiugs szioje ap
linkinėje.

— Praeita Ke'tvergo vaka
ra Lietuviszku Moterių Drau
giškas Ratelis parengė atsi
sveikinimo vakarėli del savo 
d rauges, ponios Mares Pasiuke- 
viezienes, kuri szia sanvaite ap
leidžia Mahanoju ant apsigyve
nimo in Detroitą, pergyvenus 
mieste beveik visa savo amži. 
Vakarėlis atsibuvo pas jos sesu
te Margarieta Gudaitiene ant
D. ulyczios. Drauges linkėjo sa
vo draugei laimingos keliones 
ir giliuko naujam mieste.

— Poni A. Milbutiene, poni
E. Rugovicziene ir dukrele Ed
na isz Tamakves, lankėsi praei
ta sanvaite pas pažinstamus ir 
prie tos progos atlankė redak
cija “Saules,” nes poni Milbu- 
tiene yra skaitytoja “Saules” 
daugiau kaip 25 metai. Acziu už 
atsilankyma, poniutes, ir pra- 
szome vela atsilankyti.

— Praeita Petnyczios vaka
ra Albertukas Salaway, septy
nių metu, likos skaudžiai su
žeistas per automobiliu ant 
kampo Main ir Spruce uly. Dak
taras susiuvo žaiduli ir vaikas 
gydosi namie.

— Ponas Antanas Rimku-

Sztai Dr. B. R. Smith, isz li- 
gonbutes New Yorko mieste, 
kuris peržiūri szita sūneli Mrs.I 
Izabelės Garry kuris gimė ne
gyvas. Daktaras inczirksztino 
vaikucziui penkis laszus andre- 
Ualino ir kūdikis in kėlės miliu
tas po tam atgijo ir sziadien yra

Haid

kad Basanavicziu vaikai yra gi
mines mirusio žymaus raszti- 
niniko ir daktaro Jono Basana- 
viczius, Lietuvos Didvyrio, ku
ris lankėsi czionais Amerikoj 
keliolika me'tu adgal. Acziu sve
teliams už malonu a'tsilankyma.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

AR TAKSOS PER 
BRANGIOS?

Jeigu taip mislinate tai 
užmirszkite rytoj eiti ant votu 
ir kryžiuką padekit kad suma- 
žyt taksas. Visur prisiklausai 
kad taksos per brangios. Dabar 
turite proga ta klaida pataisyt. 
Per rinkimu diena turite eit ant 
volu neraginami, nelaukite iki 
kas ateis jus vadint. Jeigu szi- 
met nelaimes žmones sumažini 
taksas, tai gal niekad tokia pro
ga vela negaus. Musu guberna
torius praszo visu žmonių kad 
baisa duotu pavėlini jam taksas 
numuszt. Jis turėjo tokia byla 
padaręs bet jo prieszai iszmete 
ta byla. Tai jis dabar praszo 
žmonių kad balsuotu del to 
amendmento. Nelaukite iki kas 
ateis jus vesti ant balsavimo 
bet patys eikite. Gal tik jus vie
nas balsas gali sumuszt ta byla. 
Už tai yra jus privalumas eiti 
arit balsavimo. Pirma syk kad 
žmones gavo baisa parodyt del 
sumažinimo taksu, nepraleiski
te proga už bailka. Pasiklauski
te kur kryžiuke reikia padėt jei
gu Angliszkai nemokate skai
tyt. Turcziai labai daug pinigu 
deda sumuszt ta byla. Jeigu jie 
laimes sumuszt tai jiem ant 
bondu ir szeru neuždės taksas 
dell užlaikymo mokyklų. Kaip 
taksos bus pigesnes tai ir rau
dos bus numažintos. Visi nauda 
turės. —Mrs. E. N.

ne-

Westernport, Md. f Auto
mobilius pervažiavo Karoliu 
Vaitiekuna, kuris nuvežtas in 
So. Baltimore? General ligonine 
dvi valandas vėliau mire. In 
Amerika velionis atvažiavo 
30 metu atgal. Apie 19 metu 
jis gyveno Luke, W. Va., ir 
dirbo popieros dirbtuvėje, apie 
vienuolika metu, jis gyveno 
Baltimoreje. Velionis buvo a- 
pie 60 metu amžiaus. Paėjo 
isz Sziauliu apskr., Linkuvos 
parapijos. Paliko paczia, bro
li Adolfą ir viena seseri czio
nais mieste. Palaidotas Szv. 
Alfonso kapinėse Baltimoreje.

ARIELKINEI BUTLEGEREI 
DABAR BUTLEGERIAUNA

ANGLIMIS; NAUJAS 
RAKIETAS.

Harrisburg, Pa., — 
ypatiszka isztyrinejima 

į klu sekretoriaus Mikolo
1 neady tai kitados buvusieji a- 
įrielkiniai butlegeriai dabar, 
pradėjo nauja rakinta butlege- 
riavimu anglių kuris jiems ge-' 
rai užsimoka. Sekretorius, 

' Hartneady savo raparte ra-1 
szo: “Tieji butlegerei iszduoda’ 

jlukstanezius doleriu statydami, 
j vaszerius kur czistina anglis 
nupirktus nuo anglekasiu kurie 
aplaiko po du dolerius ant die
nos, paaukaudami savo gyvas
tis tose skylėse o raketie- 
rei parduoda taisias anglis už 
gerus pinigus kitose valsti
jose. Tie raketierei turi dau
gybe dideliu troku su kuriais 
iszveža anglis in kitas valsti
jas ir kovoja prieszais ka
syklas. Tie rakdtierei atsirado 
apie meta adgal kietųjų anglių 
apylinkėse ir atvažiuoja isz 
New Yorko, Brooklyno Balti- 
mores ir kitu dideliu miestu. 
Valdžia ketina uždrausti tiems 
raketieriams varyti bizni sziose 
apylinkėse.

Tamaqua, Pa. — Ponstva W. 
Larmour isz Philadelphijos lan
kosi sziomis dienomis pas pons
tva P. Szeszkėviczius. Poni Lar
mour po tėvais vadinosi Ida 
Szeszkevicziute. Per paskuti
nius 18 menesius ponstva Lar
mour atliko ilga kelione Kinuo
se, Japonijoj ir ant Filipinų Sa
lų nes ponas Larmour turi svar
bu dinsta su Hoosery Mill, Phi- 
ladelpliijoj kur del tosios kom
panijos atliko daug svarbiu biz- 
niavu reikalu.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

NUSZOVE SVAINI.
Krakių vals., Szmotiszk’iu 

kaimo gyventojas Romualdas 
Pabarczius nuvažiavo in sve- 
czius pas kaimyną, kur rado 
savo svaini Rybeli. Pasivai- 
szine, pradėjo ginczytis, o pas
kui muszti-s. Pabarczius Ry
beli iszstume pro duris. Kaip 
Pabarczius iszejes su sunum in 
kiemą arklio pažiūrėti, tai Ry- 
belisj atkiszes peili, puolė Pa- 
barcžiu. Pabarczius 2 syk szove 
auksztyn, inspejes Rybeli atsi
traukti, bet Rybeliis vis tiek 
neatsitraukęs. Tada Pabar
czius szove in Rybeli. Rybelis 
treczia diena mirė. Kauno a- 
pygardos teismas Pabarcziu 
nubaudė ketvertais metais sun
kiųjų darbu kalėjimo. Nubaus
tasis padavė skunda Apeliaci
niams rūmams. Rūmai Pabar
cziu iszteisino.. >

Mahanojaus Pirmo Vordo 
Lietuviai Balsuokite už

Juozą Ancereviczia
ANT KONSELMONO

Praszo jusu balso ir intekmes.

Mahanojaus Piliecziai 
balsuokite už

Wm. (Bill) Llewellyn
ANT CHIEF BURGESS

— Juozas Romanovski, 47 
metu, gyvenantis Exeteri, likos 
užmusztas ant vietos per da- 
lypstėjima elektrikinio drato 
Triangle Coal Co., kasyklose. 
Romanovski neszdamas szmota 
virves dalypstejo drato ir elek
trikas pere jo per ji.

— Keturi gyventojai mies
to, Piftstono ir Hilldale likos 
aresztavoti už apgaudinejima 
paszialpos administracijos ant 
3,400 doleriu, norints turėjo 
bankose pinigu. Viena isz szei- 
mynu turėjo net 2,400 doleriui 
batikoj ir melde nuo valdžios 
paszialpos. Visi likos areszta- 
votais ir turi sugražinti kožna 
aplaikyta centeli.

PERSZOVE MOTERĮ.
In Sziauliu miesto palicija 

atvyko pil. Grinius ir pareisz- 
ke, kad vaikszcziodamas su 
szautuviu po savo miszka No- 
reikiu kaime ir lįsdamas pro 
krūmus, užkabinęs netyczia 
gaideli, szautuvas iszszoves ir 
sužeidęs kiek toliau buvusia Ur- 
bonyte—Ancevicziene, isz Lie- 
poriu kaimo, Sziauliu vals. Ne
trukus su praneszimu atvyko ir 
nukentėjusioji Ancevicziene 
kuriai vienas szra'telis buvo 
pataikęs in kakla. Ji pareiszke 
apie invyki, bet kodėl ir kaip 
Grinius in ja szove, ji hežinan- 

■ ti. Tuo reikalu vedama kvota, 
Atsitikimas iszrodo llabai in- 
tartinas.

nas ir povaikei Julija, Jonas ir 
Kazimieras Basanavicziai, isz 
West Philadelphia, Pa. ana die
na lankėsi pas ponstva Jurgius 
Kereviczius, 225 W. Lloyd uly., 
Shenandoryje ir pas kitus pa
žystamus ir prie tos progos at- 

isilanke in redakcija “Saules”.
Ponas Rimkunas yra geru me- 
kaniku ir dirba del Brill Car 
Čo., Philadelphia, jau 27 metai. 
Drauge su jais keliauna ir pana 
Aldona Basanavicziu'te, isz 
Pittston, Pa., ir Mr. McCarthy, 
Įsz Philadelphia. Reikia primyt

Senas Mainieris ir Mainieriu C. F. RĖKLAITIS
Prietelis. Beveik visi Mahano
jaus Lietuviai ji pažinsta. Tin
kamas vyras pildyt ta dinsta. 
Praszo visu Lietuviu už ji bal
suoti rinkimuose Utarninke 2 
Novemberio, už ka bus visiems 
dėkingas. Neužmirszkite ‘ ‘ Bill’ ’ 
Llewellyn ant Chief Burgess.

Mahanojaus Isztikimiausis Graborius
DRUCZIAUSIAS ISZ VISU.

:: Gabiausias Balsamuotojas t:

Balsuokite už

C. W. Staudenmeier
ANT JUDGE OF COMMON 

PLEAS COURT 
Praszo jusu balso ir parėmimo

Geriausia Ambulance 
patarnavimas b 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 OFISAIs
MAHANOY CITY;516 W. Spruce Si.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stress

Bell Telefonai 6384

Į Dvasiszkos ir kitokios knygos 
i --------

No. 188 Mažas Naujas Aukso 
I Altorius, didei naudinga malda-kny- 
1 gele, pavesta visos kataliku jaunuo- 
I menei. Graži knygele puikiai ir dru- 
cziai apdaryta skurineis minksztais 
apdarais, auksuoti lapu krasztai ir 
jos preke tiktai . ....................... $1.50

No. 189 Aniolas Sargas, tai nau
jausia malda-knygele, su bažnyczios 
aprobatu, 448 puslapiu, visos reika
lingos maldos, puikiai iszmarginta, 
auksuoti lapu krasztai..................$1.50

No. 190 Vainikėlis, katalikiszka 
maldu-knygele, mažiausia knygele 
lietuviu kalboje, juodi apdarai, auk
suoti lapu krasztai, 302 puslapiu, di
delis aiszkus drukas................ 5Oc

No. 191 Visuomet, maldu-knyge- 
, le, katalikams lietuviams visokio am- 
i žiaus, puiki maža knygele, 256 pus
lapiu, baltos ceiluloides apdarais su 
kolioruotu paveikslėliu ant virsziaus, 
auksuoti lapu krasztai puiki kny-

EEZDŽIONE SUSIRUPINUS KAD JOS MAŽI
DRAUGAI JAU JOS NEMATYS PER ŽIEMA.

Graudingas atsisveikinimas kuri mate daugelis žmonių 
Londono žverineziuje kada malszi beždžione, veisles czimpan- 
zee, vardu “Jackie”, mylėta per fukstanezius vaiku, atsisvei- 
kineja su viena isz savo mažu draugiu, rodos ka tokio kalbėda
ma jai in ausi. Beždžiones yra uždaromois žverineziuje ant žie
mos kad neperszaltu nes tojo sz tarno beždžiones greitai gauna 
uždegimą plaucziu ir stimpa.

gete del dovanojimo vaikams ir mer
gaitėms ............................../. $l.C0

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima kun. Pilausko, su 
nekuriais reikalingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Vieszp. Musu
Jėzaus Kristaus............................. 10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija
Vieszp. Jėzaus Kristaus............. 10c

Kaip Lietuvys Rasze ISZ KARISZKO 
Esperantiszka Laiszka

In Paryžių
LAUKO

Tūlas Lietuvis Amerikoj (pra
mokęs sziek tiek Esperantisz- 
kos kalbos (Esperantiszka kal
ba susideda isz daugelio sve- 
timžemiszku kalbu su kuria ga-1 
Įima susiraszyti ir susikalbėti 
po visa svietą kur ja moka kal
bėt), nutarė paraszyti laiszka ■ 
vienam isz ženklyvesniu Lietu
viu in Paryžių, Francija, kad 
negali pribūti ant suvažiavimo 
esperantu, paduodamas savo 
priežastis sekaneziai:

“ Caro Sinioro Prezeso:—
Impossibile mi kelionius iii 

Pare ad kongreso esperanto. 
Pirma'priežastum ne habo kai
no moneta o vela pum po nėra 
ka kalbėtus, vėl omnis Pare 
grando mit skyle in portmone- 
ta.

“Sekundo, asz habo grando 
ergelum mit nostro magistrato, 
qui mihi per šuo hyclio caro 
hundo et kalbėta, kad hundo 
pasiutato. Mit hundo buvo mia 
bona a hub n i bus et ji ji taip pa- j . 
gautata per hyclio, norints non 
fuit pasiutato. Tbmper ego in 
sziaucziszka. pasija hyclius su- 
muszta'tus morda, eum grando 
era valio, et habo procesą krimi- 
naliszlka in Sectio IV, alias fur 
dygo.

“Tertio man atėjus — mote- 
risima prezidentia famina bai
te morgano sugrizio ex maudik- 
lium mit furiosos bomba, kad 
paskudiju vakacijum. Laukia
mo kolosalio heco mit daužyti

Shanghai, Kinai. — Dau
giau kaip tūkstantis žmonių žu
vo kada Japoniszki eroplanai 
bombardavo maža Kiniszka 
miestą Sungkiank. Po savo sze- 
toniszko darbo eroplanai buvo 

. nulekia toliaus bet manydami 
kad da to neužteko, numėtė ant 
griuvėsiu tojo miesto da 100 

, bombų visai sulygindami murus 
Į su žeme.
| Taiyuan-Fu. — Shansi pro
vincijose atsibuvo kruvini mu- 
sziai ant žemes ir oro, kuriose 
dalyvavo daugiau kaip 50 Ja- 
poniszku eroplanu. Kinczikai 
smarkiai kovojo priesz savo ne
prietelius nepasiduodami ant 
kožno žingsnio bet su baisioms 
aukoms.

Shanghao — Tarp Japonu ir 
Anglijos vieszpatauja didelis 
neužganadinimas isz priežas
ties kad Japoniszki szuvei už- 
musze kelis Angliszkus karei
vius praeita sanvaite ir 12 su- 

| žeide. Kada Japoniszki eropla- 
piai pradėjo leidinėt bombas ant 
I Angliszku pozicijų, tai Anglisz- 
| ki kareivei paleido daugeli szu- 
viu in viena eroplana kuris leke 
labai žemai ant ju abazo.

Kasdien buna didesnis pavo
jus inkivinkliojimo nekuriu Eu- 
ropiszku vieszpatyscziu in Ki
nu—Japonu kare nes Japonai 
nepaiso ant jokiu protestu ir 
daro saviszkai nepaisydami ant 
jokiu sutareziu. Matyt kad ka- 
necz nori kad inkivinklioti visa 
Europa in ta ji kruvina szoki.

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie apmislinimo Kan- * 
ežios Vieszp. Jezuso Kristuso. Kny
gute reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda ........................ 10c

No. 198 Gromata arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kristuso, 
perraszyta isz gromatos rastos grab® 
musu Iszganytojaus Jeruzolime. Už
gyventuose szalyse per katalikus, ko- 
žnas neszioja ta gromata apsiūta in 
puiki eeiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkaplieri ...........  5c

No. 176 A-Be-Cela, arba pradžia 
skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku ..................................................10c

No. 177 Moraliszka Kabala, ka
tra iszdeda žmogaus ateiti............10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateites, su 
pagialba kažirom.......................... 10®

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyriu ir moterių...... 10c

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms, del iszmokejimo pinigu ligo
niams .............................................. .25cd. ■■

No. 181 Kvitu knygele draugy
stėms del kasieriaus nuo sudėtu pini
gu ant susirinkimo..........................25®

No. 183 Naujas Didelis Sapno- 
rius arba iszguldimas sapnu, 160 pus
lapiu su 283 paveikslais, drueziai 
apdaryta kietais audeklineis apdarais 
dabar parsiduoda tiktai už .. $1.00

No. 184 Klausimai ir atsakimai, 
Anglu ir Lietuviu kalbose, del tu ka 
nori iszimti Amerikoniszkas popie- 
ras. Preke tiktai ......................... 10c
W. D. BOCZKAUSKAS - 00..

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
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Schuylkill Pavieto
Demokratu Partijos

Kandidatai

Keli jauni vyrukai loszia ka- 
zyrems ir giriasi isz savo drū
tumo.

— Asz galiu pakelti 250 svaru 
lengvai.

— O asz galiu iszmuszt duris 
su kumszczia.

— Tai vis nieko. Asz pažystu 
žmogų kuris su viena ranka su
laiko bėganti truki.

— O kas tai butu per drutuo- 
lis?

— Maszinistas ant lokomoti- 
vos.

rakandum.
“Yidis tandum et rover, ma

no carissimo sinjora Prezeso, 
dass diese et ki'tum cholera et 
kandalio non neleis'ta me exmia 
patria Paris. Bet si viens du f in
deli pampo moneta, si non 
speernoju furdigo, szunim eum 
bona iszleiskato už kaucapo 
valnei žengti, et femina prezi- 
dentina' po keliu susimuszta- 
tum, ego in automobilio—kvai- 
lato Parišo ad kongreso espe
ranto.

“Saluto te Prezeso caro, Joa- 
nenis Šziaucza'tum, grando am- 
atoris esperanta. Baltimorensis, 
Merilandesis, eum Amerika.”

Jeigu skaitytojai perskaitis 
szita laiszka kelis kartus su aty- 
da tai supras apie ka rasze mu
su inteligentas in Paryžių. —F.

BALSUOKITE UŽ

C. A. WHITEHOUSE 
ANT DISTRICT ATTORNEY 
Praszo jusu balso ir intekmes.

*<*■ Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyr 
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

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

gAPNORIU^
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu 
8 coliu ilgio - 514 coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Ant Judges of Common
Pleas Court (

JAMES J. CURRAN 
RAROLD L. PAUL

Ant District Attorney Ą
PRALL B. ROADS jH

Ant Sheriffo F 1
JOHN J. CUFF J

Schuylkill Pavieto Ukesai bal
suokite už virsz-minėtus kandi
datus. Rinkimai Utarninke, 2
Novemberio. f

Szl Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance !j

Corporation ;
A *i

Union National Bank i
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. į

MAHANOY CITY, PA. ’
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