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Isz Amerikos
PABUDO PO GIR- 
TUORLISZRAM

MIEGUI
RADO PRIE SZONO PACZIA 

IR KŪDIKI

Hickory, N. C. — Czionaiti- 
niam sude atsibuvo teismas 
priesz Basiliu A. Ryan, sunu 
turtingo žmogaus, isz New Yor- 
ko kad panaikinti mazga mote
rystes su kokia tai Morta Bark
ley kuri prisiege kad jis su ja 
apsipacziavo bet jis tai užgin- 
czina ir sako kad tūla diena pa
budęs isz miego po girtuoklisz- 
kai puotai ir pamate prie szono 
igulinczia mergina su kūdikiu. 
Ryan visai užginczina kad su 
ja buvoapsipacziaves o jeigu 
taip buvo ant tikrųjų tai nieko 
neatsimena ir turėjo būti su
risztas kada nieko nepamena. 
Mergina tvirtina buk Ryan bu
vo ja atlankęs jos name ir su ja 
buvo susipažinęs nuo senei. Ad
vokatai sako kad mergina ap- 
gavingu budu nori isztraukti 
pinigu nuo jo turtingo tėvo.

NEGALĖJO ISZGIALBET 
SUNKIOS PACZIULES 

ISZ SZULINIO.
Sagersville, N. J. — Ellen Ni- 

colson, 50 metu, traukdama, 
vandeni isz szulinio ant savo 
farmos, staigai virve nutruko ir 
motėre inkrito galva pirmyn in 
szulini kuriame radosi tik trys 
pėdos vandens. Ant riksmo ad- 
bego jos vyras bet negalėjo ne
laimingos moteres isztraukti isz 
.szulinio o kaimynu artimoje ne
sirado. Pakol paszauke kaimy
ną in pagialba, motere jau bu
vo prigerus. Ellen svėrė 259 
svarus. Kaimynai isztrauke 
motere už kojų, su pagialba vir
vių.

VYRUCZIAI, MOTERES NE- 
SZIOS TRUMPESNES 

SZLEBES!

New York. — Kada Mrs. Glo
ria Morgan Vanderbilt sugryžo 
ana diena isz Paryžiaus, kur 
pirko daugybe nauju szlebiu, 
apsakė savo pažinstamoms kad 
szia vasara moteres neszios 
trumpesnes szle'bes ne kaip pra
eita meta nesziojo. O gal neuž- 
ilgio moterėles tikrai neszios 
“shorts” kaip jau nekurios 
pradėjo taja mada praeita va
sara. O gal neužilgio turės tik
tai figos lapeli uždengti savo 
kunus...

GAVO TRECZIUS 
DANTIS

MOTERELE TURINTI 93 
METUS GAVO TRECZIUS 

DANTIS.

Gonconda, 111. — Nemažai 
czionaitinei gyventojai nusiste
bėjo iszgirde kad Mrs. Mary 
Barry, turinti jau 93 metus, su
silaukė treczius dantis savo gy
venime. Senukei da ne visi dan
tys iszdygo bet jau didesne da
li apturėjo isz ko neiszpasaky- , 
tai džiaugėsi kad gales dabar! 
gerai valgyt.

JAUNIKIUI TRUKO SZIR- 
DIS ISZ GAILESTIES.

Penns Grove, 111. — Adomas 
Kravczyk .atidavė savo pasku
tini patarnavimu sziame gyve
nime savo mylimai kuria mylė
jo nuo jaunystes, būdamas jai 
broliu prie szliubo su kitu vyru 
po tam parejas namo griuvo 
ant grindų ir tuojaus atliko ant 
vietos. Adomo motina apreisz- 
ke daktarui buk jam szirdis tru
ko isz gailesties. Kėlės sanvai- 
tes adgal persitikrino buk jo 
mylima ji karsztai myli ir žadė
jo už jo tekėti. Bet. matyt kad 
tosios merginos szirdis greitai 
atszalo, susipažino su kitu lai
ke szokio, kuris jai daugiau pa
tiko ne kaip senas mylimas ir 
žadėjo už jo teketi pakviesda- 
ma savo sena jauniki kad jai 
patarnautu prie altoriaus.

TIK PO MIRCZIAI DAŽINO- 
TA KAD JO TARNAS BUVO 

MOTERE.
Oyster Bay, N. Y. — “Alfre

das Grouard” tarnavo pas tur
tinga žmogų, Joseph Hamblen’ 
per 14 metu ir niekas nedasi- 
prato kad tai 'buvo motere. Ka
da “tarnas” apsirgo, nepasida
vė daktarams peržiūrėt ir tik 
po jos mircziai dažinota kad 
tai buvo ne vyras tik motere. 
Isz kur toji motere pribuvo ir 
kaip tikrai vadinosi tai nedaži- 
nota bet buvo geru tarnu ir vi
same buvo teisinga savo ponui. 
Kelis kartus paszaukta jai dak
tarą bet jo neprieme o jeigu bu
tu davus peržiūrėt tai butu ja 
daktarai iszgyde ir iszgialbeja 
jai gyvasbi. Manoma kad mote
re paėjo isz Anglijos. Del ko 
perstatinėjo save kaipo vyra tai 
pasiliko jos slaptybėje lyg mir
cziai.

NE VISI TURI TOKIUS 
GERUS KAIMYNUS.

Omaha, Nebr. — Antanas 
Mewis, isz Stranton, Nebras- 
kos, persitikrino sugryžes isz 
ligonbutes kad ant svieto da 
randasi geru žmonių. Jo kaimy
nai ir pažystami surinko kor- 
nus isz jo 35 akeriu farmos o 
vienas isz ju net surado ant lau
ko jo sidabrini laikrodėli kuri 
buvo pamėtės apie 25 metus ad-

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Isz Visu Szaliu

1—Ray Hanson, isz Minaesotos valstijos, buvo apkarunavotas kaipo greicziausias sky
nėjas komu, laike metinio kontesto, kuris atsibuvo szimet mieste Marshall, Mo. Jis nuskynė 
beveik 22 buszelius kornu in laika, vienos valandos ir 20 miliutu. 2—Karalius Karolius, isz 
Rumunijos, apteikė buczkiu savo 16 metini sunu Mikola, kada tasai pasiliko pulkininku ka
riuomenėje. 3—Lordas Cecil, pirmininkas pirmutinio svieriszko taikos kongreso kuris atsi
buvo Londone, Anglijoj, klauso visokiu patarimu kaip užbaigti visas svieto kares ir padaryti 
visiszka pakaju tarp tautu.

LIETUVYS NUŽUDĖ
SAVO PACZIA

IR PATS NUSIŽUDĖ.

nors blogo mano. Apie vienuo
likta valanda dienos pasigirylo 
du szuviai. Bet ir tada niekas 
dėmesio neatkreipe. Mat, me
džiojimo sezonas .jau prasidėjo 
Tik vėliau bulvių lauke marti 
rado negyva Beikeriene. Ji 
buvo nuszauta. Be to, dar ir 
galva buvo sumuiszta. Už pen
kių deszimcziu žingsniu, bul
vių lapu paslėptas, gulėjo ir 
pats Beikeris. Isz viso buvo 
matyti, kad jis papilde savi- 
žudyste. Žinoma, tuoj buvo 
praneszta daktarui ir palicijai. 
Bet daktaras galėjo tik patvir
tinti, jog abudu jaiui yra negy
vi. Tragedijos aplinkybes bu
vo tiek aiszkios, jog szerifo pa
dėjėjui ir koreneriui nereikejo 
ilgesnio tyrinėjimo daryti.

ISZGAMA SŪNŪS SUMUSZE 
78 METU MOTINĖLĖ.

Oconto, Mich. — Apskrities 
sudžia Arnold F. Murphy nu
baudė B. Walsh, 42 metu am
žiaus, nuo penkių lyg deszimts 
metu už brutaliszka pasielgimą 
su savo 78 metu amžiaus moti
na. Sūnūs norėjo važiuoti in 
miestą su automobilium Suba-

Fountain, Mich.,— Szioje a- 
pylinkeje invyko baisi trage
dija. Tos tragedijos pradžia, 
kaip kaimynai pasakoja, buvu
si tokia: Per ilga laika Beike- 
riai nesugyveno ir nuolat ba
rėsi. Sakoma, kad Beikerienc 
su vaiku pritarimu iszvariusi 
savo vyra isz farmos. Būda
mas jau nebe jaunas žmogus, 
Antanas nebegale jo, kaip sa
koma, isz naujo gyvenimą pra
dėti. Jam in galva instrigo 
mintis, kad jis liko labai nu
skriaustas. Ir juo ilgiau apie 
tai galvojo, juo labiau pas ji 
gimė kerszto jausmas. Jam at
rodė, kad jo liūdno likimo di
džiausia kaltininke yra jo mo
tere. Ir sztai sziomis dienomis 
Antanas visiszkai nebeteko 
pusiausvyros. Padarinyje jis 
nužudė savo paczia ir pats nu- i 
sižude. Antanas Beikeris tu
rėjo nedidele farmele. Tai bu
vo jo visas turtas. Daug jis 
prakaito iszliejo, daug vargo 
padėjo, kol toje farmeleje insi- 
kure. Dalykas to'kis, kad jam 
teko kelmus rauti, kadangi že
me buvo nedirbama. Pagaliau 
tiek susitvarkė jog sziaip taip 
galėjo verstis. Nors ir vargin
gai gyvendamas, jute užaugino 
tris dukteris ir tris suirus. 
Kaip vaikai užaiuigo ir iszvaži- 
nejo, tai farmele buvo jo vie
natinis džiaugsmas. C) kaip 
jos neteko, tai ar gyvenimas 
jam pasidarė ne'beinmanomas. 
Antanais Beikeris buvo apsi
gyvenęs pas savo kaimyną 
Marcinkevicziu. Ta ji ryta 
priesz tragedija Beikeris atsi
kėlė kaip li'r paprastai kiek su
sirūpinės. Jis pasiėmė szautu- 

KOKIA BUVO PRIEŽASTIS 
JO APALPIMO?

Mayfield, Ohio — Norints 
Tamoszius Morris apalpo du 
sykius prie altoriaus laike vin- 
ezevones bet ceremonija vis tiek 
atsibuvo ir likos surisztas maz
gu moterystes su savo mylima, 
May Slattery. Kada tik kunigas 
jo užklausdavo: “ar imi szita 
motere sau už paczia?” tai Ta
moszius plumptelėjo ant grindų 
bet nuotaka būdama drūta mer
gina vis ji pastatydavo ant ko
jų ir laike pakol mazgas buvo 
surisztas. Kokia buvo priežas
tis tojo apalpimo tai tikrai ne-

go laukan sekti paskui dvasia 
bet nieko nesurado. Sietines du
rys kuknios buvo uždarytos per 
kurias “dvasia” perejo.
tos vakara vietoje paąžerl gy
vulius. Motina priesz tai pasi- 
prieszino ir nedave jam pinigu, 
tasai bestija kirto motinai su 
kumszczia per veidą ir spyrė in 
szona kada toji gulėjo ant grin
dų. Bernas tai pamatęs davė 
telefoną in palicija kuri pasi
ėmė su savim iszgama sunu.

BUMASZKOS PASLĖPTOS 
PADUSZKOJE ISZLEKE.
Baltimore, Md. — Kada ana 

diena Paulina Norris iszkrati- 
nejo paduszkas per langa, in kė
lės valandas vėliaus atsiminė 
kad paduszkoje buvo paslėpus 
165 dolerius kuriuos czedino 
ant Kalėdų. Deszimts metu vai
kutis Edwardas Hofler, praei
damas pro taja vieta, pamate 
lekiojant ant ulyczios bumasz- 
kas, surinko ir nunesze ant pa- 
licijos, kuri sugražino pinigus 
susirūpinusiai moterei. Vaiku
tis aplaike puikia dovanele nuo 
moteres už jo teisingumą.

GAL IR TEISYBE, BET GAL 
BUVO TIK ISZBAUGINTI
Johnston, Del. — Gromatne- 

szis James Barton apsakinėja 
ka buvo mates ana diena kada 
buvo ant szermenu merginos 
May Fowler. Gromatneszis yra 
teisingu žmogum ir nemyli me
luoti ir krėsti jokiu szposu. Ke
li jauni vyrukai su merginoms 
sėdėjo ant trepu ir rūke, szei- 

jmyna jau buvo nuėjus ant trum
po pasilsio o jaunieji sau sėdėjo 
ir kalbėjosi. Staigai iszgirdo ro
dos kad kas eina trepais žemyn. 
Kada visi atsisuko pažiūrėti 
kas ten eina trepais, pamate ko
ki tai szeszeli einant žemyn ku
ris perejo per kambarį ir iszny-

VAIKAI NORI KAD JU 
TĘVA PAKARTU.

Kansas City, Mo. — Sudžia 
Henry Gearson ana diena aplai
ke laiszka nuo trijų vaiku isz 
Kirkwood, Mo., melsdami kad 
sūdąs pakartu ju tęva Vincen-
zo Bettisti, kuris gyvena tenais 
su svetima motere, apleisdamas 
juos ir motina kurie sziadien i 
randasi dideliam varge o moti-ikimas kurio auka buvo locni- 
na net apsirgo isz rupesties.įninkąs malūno, Simonas Abe- 
Vaikai laiszke pavadino savo laviczius, 62 metu amžiaus, 
ieva “Italiszku szunim.” Vy- Laike permainymo diržo se
rialises sūnūs skundžiasi kad nukas likos intrauktas in ma- 
savo tęva mate tik keturis sy- szina ir likos sumaltas ant 
kius savo gyvenime o paskuti-' szmoteliu. Laike baisaus atsi- 
ni syki kada sumusze baisei mo- tikimo, tame laike niekas nesi- 
tinair nuo tos dienos ji daugiau rado malime, kaip tik tas seniu 
nemate pakol kas tokis danesze kas. Kada darbininkai gryžo

PENKI NAREI KARALISZ- 
KOS SZEIMYNOS, UŽ-

MUSZTI EROPLANO 
NELAIMĖJE.

Ostend, Belgija.,— Vienuoli
ka ypatų terp kuriu radosi 5 
narei karaliiszkos szeimynos, 
likos užmuszti deganeziam em
plane, kuris pataikė in kamina 
stengdamasis nusileisti artimo
je stotie# Steene. Užmusztie- 
je yra: Did. Kun. George von 
Hesse Beirhein ir jo pati, du 
ju vaikai ir motina kunigaik- 
szezio. Viši važiavo ant vesei- 
lios kuijigaikszczio Ludviko isz 
Hesse in Londoną. Eroplanas 
prigulėjo prie Sabena kompa
nijos. Varytojas geide nusileis
ti, bet migloje nemate sta
taus kamino in kuri trenke 
eroplanas. Keli pasažierei su
degė ant anglies.

SOVIETAI NAIKINA 
STOVYLUS.

Leningradas, Rusija.,— Ant 
paliepimo valdžios bus prasza- 
lintas nuo Povstanio pleeziaus 
stovylas caro Aleksandro III, 
nes taisai stovylas nieko ne- 
reiszke apie praeita Rusiszka. 
istorije. Bet ant praszimo 
Lunaczarskio, stovylas pasiliks 
ant vietos, tik su nauju para- 
szui, kuris bus szitokis: “ Dem- 
jan Biednyj. Mano sūnūs ir 
tėvas už gyvasties buvo nužu
dyti, o asz dalinuosi u su juju 
litidnu likimu ir neszloves. 
Stoviu czionais ant szitoš vie
tos kaipo baidykla, padirbta 
isz geležies del tėvynes, kuria 
asz inklampinau in nelaisve.” 
Daug jaiu stovylu ir kitokiu pa
minklu likos sugriauti, kurie 
stovėjo nuo daugelio metu, ženk 
lyvose vietose, miestuose.

BAISUS DARBAS 
ŽMOGAUS.

Brzezovo, Lenk.,— Peczku- 
iys Petras Vojoik, susibarias 
su savo uoszvia už vaikus, teip 
inirszo kad staiga neteko pro
to. Nubėgo in skiepą, pasiėmė 
kirvi ir Siuikapojo dvieju metu 
ir iszesziu metu amžiaus sūne
lius, po tam kirto per galva 
savo uoszvei užmuszdamas ja 
ant vietos. Iszbegias ant uly
czios, užklupo ant keturiu žmo
nių, sužeisdamas juos skau
džiai. Net keturi palicijantai 
su pagialba žmonių vos galėjo 
apmalszyti pasiutėli.

LOCNININKAS MALŪNO 
SUTRINTAS ANT SMERT.

Vilnius.,— Miestelije Zupra- 
nrjcsia, atsitiko baisus atsiti-

VAGYS PAVOGĖ ŽMOGE
LIO CZEBATUS KURIUO-

SIA BUVO INSIUTA 
TŪKSTANTIS ZLOTU.

Lvavas, Lenk., — Povylas 
Galinski, isz kaimo Losie, par
davės kelis margus savo ukes, 
nuvažiavo in mieista ant jomar- 
ko pirkti reikalingus daiktus 
del grinezios. Ant nelaimes su
sipažino karezemoje su kelei.4 
žulikais kurie nugirdia Povylai 
numovė jam czebatus kuriuose 
buvo insiuta du tukstaneziai 
zlotu. Kada žmogelis iszsipa- 
gyriojo, pranesze palicijai apie 
savo nelaime, ir melde, kad su
rastu jo czebatus. Vagys neži
nojo kokis skarbas randasi 
czebatuose, nuėjo pas Žydą ir 
pardavė juos už 10 zlotu. In 
kėlės valandas velians, tuos? 
czebatus pirko kitas kaimietis. 
Žmogelis laikydamas czebatus 
po pažaste, atsistojo prie stale
lio ant kurio gulėjo laikraszti^ 
kuriame iszskaite, apie vagys
te czebatu. Inkiszo ranka irt 
vidų ir pajuto pamuszale ka 
toki kieta. Isztrauke ketures 
bumaszkas po 500 zlotu.. Del 
vargszo buvo tai isztikruju di
delis skarbas, bet būdamas tei
singa žmogum, nunesze czeba
tus in palicija kur locninin- 
k,as jam padovanojo 100 zlotui 
ir buvo isz to užganadytas, 
kaipo ir g-aspadoriirs sugrąži
nimu pavogtu czebatu.

VELA RENGE SUBMARINO 
KELIONE PO LEDAIS.
Admonton, Altą, Kanadą.,—i 

Kita kelione yra rengiamą,csrt. 
submarinu po ledais Žieminiam 
Poliuje, per Sir Hubart Wil
kins, kad surasti dingusius! 
Rusiszkus lekiotojus, kurie su 
eroplanu leke isz Rusijos in A- 
merika ir kelionėje žuvo nežine 
kur. Sir Wilkins jau buvo pa
daręs tokia kelione keli metai1 
adgal po ledais ir giliukningai 
isziplauke in virszu.

PORELE INSZOKO IN SZU
LINI TIKSLE ATĖMIMO 

SAU GYVASCZIU.
Langenfeld, Tirolius. — Da- 

raktoris vietines mokyklos 
Gurgio Minster, karsztai insi- 
mylejo in 19 metu mergina 
Kortina Ranalt, ir melde kad: 
pasiliktu jo pati. Tėvai mer
ginos tame buvo prieszingi, 
nes mane kad Minster’is buvo 
jai per senas ir ju dukrele ne
privalo teketi, todėl porele su
manė mirti drauge inszokda- 
mi in gilu szulini prie moks- 
laines. Butu abudu pražuvę, 
kad ne per tūla motere kuri 
ėjo pasemti vandens, gurdėjo 
vaitojima szulinije ir pranesze 
apie tai kitiems žmoniems. Li
kos suszaukta daugiau žmonių 
kurie su pagialba virvių ir ko- 
pecziu isztrauke abudu pusgy
vius. Mergina turėjo nulauž
tas kojas o daraktoris aplaike 
perskelta pakauszi ir abudu, 
nuveže in ligonbute.

MIRĖ SENAS KUNIGAS.
Kaunas. — Czionais mirė se

niausias Pranciszkonas Lietu-
gal. Mewis sirgo apie szeszis žine — ar tai isz didelio džiaug- 
menesius ir labai rūpinosi kaip smo ar baimes. — Neiszdave sa- 
jis surinks kornus nuo lauko. vo slaptybes.

va, sakydamas, jog eisiąs me- ko per užpakalines duris kuk- 
džioti. Niekam ir in galva ne- Į nios. Visi paszoko aut kojų ir 
galėjo ateiti mintis, kad jis ka iszdume namo. Narsesni iszbe-

buk jisai randasi Kansas City, nuo piet, rado maluninka su- voje, kunigas Pr. Bizauskas, 76 
Palicija iszgamo tėvo jeszko po maltas ant szmoteliu. Buvo! metu amžiaus, ir likos pąlaido- 
visa miestą. tai baisi mirtis. _ tas Kretingos vienuolyne.



‘ ‘ S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

pabaigė savo du-metini darba 
surinkime szmoteliu žmogiszku 
kaulu, kurie gal yra seniausi 
ant svieto ir taipgi prie pagial- 
bos kitu mokytu žmonių užbai
gė dirbti isz gipso Kiniszka mo
tore kuri gal gyveno daugiau 
kaip penkis tukrtanczius metu 
priesz Užgimimą Kristaus. To
sios moteres pakauszis suside
da isz daugiau kaip dvieju 
szimtu szmoteliu. Matyt kad 
buvo tai galva panaszi in bež-| 
džiones susidedanti isz pavida
lo gorillos ir tebyrio žmogaus. 
Daktaras sziadien yra užimtas 
dirbimu tos moteres isz gipso 
kad parodyti svietui kaip tieji 
gyventojai tada iszrode.

Kas Girdėt
Suvirszum trys szimtai metu 

adgal Olandereį pirko Manhat
tan sala ant kurios sziadien sto
vi miestas New Yor.kas, nuo In- 
dijonu už 24 dolerius — žinoma 
ne pinigais užmokėdami tiktai 
iabaku, žibucziais, karolėliais 
ir kitokiu tavoru.'Sziadien tasai 
-zmotelis žemes yra vertas asz- 
tnonis bilijonus doleriu už 14,- 
209 akerius žemes.

Dabar tame dideliam mieste 
kas metas atsitinka sekantieji 
dalykai:

Szimtas •tukstancziu vaiku 
gema; penki tukstancziai mir- 
szta; 12,000 žmonių mirszta au
tomobiliu nelaimėse; 60,000 
žmonių apsiveda; daugiau kaip 
1,300 'žmonių atima sau gyvas- 
1 is; 1,200 žmonių buna teisti už 
žudinstas; 5,000 žmonių stoja 
suduose už visokius prasižengi
mus; 19,000 palicijantu daro 
paredka mieste; du szimtai mi
lijonu žmonių atvažiuoja in 
miestą; 12,000 daktaru rūpinasi 
sveikata gyventoju, 5,000 dva- 
siszkuju rūpinasi apie iszgany- 
ma gyventoju; 32,000 plumbe- 
riu apžiūri namus ir visokius 
intaisymus; 509 liotėlei priima 
svetelius kurie atlanko taji 
miestą; 343 bilijonai galonu 
vandens buna sunaudota; 11 
milijonu žmonių pereina ir per
važiuoja per Holland tuneli; 
125 tukstancziai laiszku yra ad- 
resavotais klaidingai; 27,000 
ugniu buna užgesinta; 18,000 
žmonių iszdalina 12 milijonu 
szmoteliu paczto; 19 milijonai 
knygų buna paimtos skaityt isz 
miesto knygynu; 19,000 steno- 
grafistu dirba ofisuose ir 200,- 
000 agentu pardavinėja visoki 
tavora. Isztikruju yra tai stebė
tinas miestas.

Tebyriam progresyviszkam 
laike velnes turi tiek pagelbi- 
ninku tarp žmonių ant iszpildy- 
mo jo noru ir paliepimu kad 
pats nereikalauja ne rankos 
pridėt prie nieko — jo agentai 
viską padaro. Sziadien ir velnei 
turi lengva gyvenimą.
p , -------- ::--------

Svietas sziadien pereina per 
visokias nelaimes. Neužganadi- 
nimas vienu su kitais, tartum 
užraganau'tu budu randasi liep
snoje. Karalystėse svietas yra 
prispaustas nesavžiniszkai, vi
sur kyla revoliucijos isz prie
žasties savo valdonu neteisin- 
gystes ir godulystes, valdonai 
su pagialba savo kariuomenių 
nori atsispirt savo nevidonams 
ir lieja krauja savo padonu ne
reikalingai. Darbininkai stato 
savo galvas priesz darbdavius, 
reikalaudami geresnio gyveni
mo ir kelia straikas.

Negana kad svietas larmuo- 
jasi už savo tiesas ir skriaudas 
be't kas karta placziau ir stip
riau tempiasi visoki nesutiki
mai. Kova priesz neteisybes ir 
nuskriaudimus kitu veržėsi vi
sada toliau ir jau “mažiulelei”, 
kurie daugiausia ant visko nu- 
kenczia, pradeda žiūrėti su 
kreiva akia ant visko.

Kasdiena kyla didesni neuž- 
ganadinimai tarp žmonių ir nė
ra ko stebėtis kad kyla revoliu
cijos po visa svietą ir kares. Te
legramai skelbia žinias, kožnas 
beveik pranesza apie neramy
bes ant svieto.

1 • • ' ■ '
Daktaras Franz Weidenreich, 

direktorius Rockefellerio labo- 
ritorium, prie medikaliszko ko- 
legio Peipinge, Kinuose, ka tik

SZITAS ŽMOGELIS PABU
DINA GYVENTOJUS.

Tūlas mokytas žmogus pasa
kė: kad ne tas yra mokytas ir 
garbes vertas, kuris daug mok
slo iszejas bet tas, kuris daug 
mokslo iszejas suprato savo 
kvailyste ir aklyste.

Sudžia Rosedale, isz Reading, 
Pa., prispyrė James Boyer, isz 
Painsville, Burks pavieto, kad 
mokėtu kas menesi po 20 dole
riu ant užlaikymo savo seno tė
vo. Laike perklausymu senelis 
kalbėjo sudžiai su aszaromis 
buk užrasze sunui visa savo 
turtą ir gera farma o kada sūne
lis gavo viską in savo rankas, 
paliepė tėvui, apleisti jo pasle
gia ir daugiau nenorėjo ji ma
tyt.

Daug randasi panasziu atsi
tikimu kad tėvas ar motina, bu
na tosios nuomones kad po ati
davimui in rankas savo vai
kams visa ju turtą, turės nuo ju 
prieglauda ant senatvės. Bet 
vaikai visai kitaip atsimoka se
niems tėveliams už geradejyste 
savo gimdytoju. Vos užgriebė 
turtą, tada iszvaro senelius lau
kan. Graudu kad tokios išzga- 
mos randasi ant svieto.

Ana diena New Yorke likos 
nubausta varginga motore, 
Agota Dugent, ant trijų metu in 
kaleima už pavogimą dvieju 
svaru deszros. — Neiszmanelc, 
reikėjo jai apvogti koki banka 
tai butu aplaikius mažesne bau
sme ir bu't nuo visu pagirta kai
po “smart” motere.

Szitas žmogelis sumanė gera 
būda pabudinti žmonis isz mie
go, katrie turi atsikelti anksti 
ir eiti in darba. Turi jis ant il
gos lazdos elektrikini varpeli 
pritaisyta prie elektrikines ba- 
teres kuri prikisza prie lango 
gyventoju ir patol skambina 
pakol ypata atsikelia ir jam 
duoda žinot kad jau nemiega. 
Tasai žmogiszkas lindikas gy
vena ant Isle of Thanet, Angli
joj.

nes tonais žmones tankiai apie 
tai kalba.

Naujai iszrinktas burmistras 
New York o miesto, Fiorello H. 
LaGuardia, ana diena ant susi
rinkimo daugelio burmistru isz 
dideliu miestu, pranaszavo buk 
szia žiema bus da daugiau be
darbiu ir daugiau žmones ken
tės varga ne kaip praeita meta. 
Burmistras apreiszke kad turės 
melsti valdžios daugiau pinigu 
ant suszelpimo miesto vargszu 
nes prižadėti darbai per valdžia 
neiszsipilde ir tukstancziai be
darbiu randasi mieste ir po vi
sa sklypą. Taipgi jis aiszkino 
buk valdžia negales iszmaitint 
visu bedarbiu ir tuju kurie rei
kalauja paszialpos nuo valdžios 
nes paskirta suma pinigu ant 
suszelpimo žmonių jau iszsibai- 
ge ir nežine isz kur miestas 
ims pinigu ant ju suszelpimo.

Matyt kad buvusis Vokisz- 
kas Kaizeris Wilhelmas geriau
sia iszlaimejo per Svietine Ka
re nes visas svietas mane kad 
jis pasiliko ubagu bet kaip da
bar pasirodo, tai Wilhelmukas 
sau gyvena ramybėje, be jokiu 
rupescziu, turėdamas užtekti
nai ant pragyvenimo nes turi 
jis tiktai 75 milijonus doleriu.

Sztai atsitikimas isz tikro gy
venimo, kokis atsitiko mieste 
Baltimore, Md. Laikai sunkus, 
darbo niekur nesirado o gyven
ti reikia. Ant ulyczios kur gy
vena nemažas skaitlis Lietuviu, 
gyveno moterele kuri jau pra
leido pusamži, turėjo sau sucze- 
dinus kelis tūkstantėlius ir gy
veno sau be jokios rupesties. 
Bet jos szirdis buvo nuliudus ir 
ji vede nuliudusi gyvenimą nes 
nebuvo kas ja “patieszyt.” At
sirado kokis tai szneiderukas— 
kriaucziukas, apie 25 metu, ku
ris patiko naszlelei, na ir susiri- 
szo mazgu moterystes. Bet jie 
gyveno kaip kate su szunim per 
kelis metus — jis nežinojo kas 
tai yra vargas nes intako kaip 
parszelis ant naszles pinigu. 
Kada darbai sziek tiek pasige-l 
lino, tasai pauksztelis dingo o 
su juom ir suczedinti pinigai 
naszleles. Dabar nesiranda kam 
nuszluostyt aszaru naszleles ir 
ja “patieszyt.”

'Tai-gi, jus vargingos naszle
les, imkite pavyzdi nuo szitos 
nelaimingos naszles ir atsimin
kite sau tankiai szita atsitikima 
nes tankiai taip atsitinka ant 
svieto.

Kas taip buvo? Vėl, nebūkite 
taip akyvos nes ir jus nenoretu- 
met kad jus iszduot panasziam 
atsitikime. Nuvažiuokite in 
Baltimore o paczios dažinosite

DŽIAUGSMINGAS 
TELEGRAMAS.

Pana Adele laimėjo ant Ai- 
risziniu loterijų didele suma 
pinigu. Kada buvo praneszta 
buk pasiliko giliukninga kuo- 
greicziausia nubėgo in tele
grafo ofisą ir davė žinia savo 
mylimui apie nepaprasta gilin
ki, su kuriuom buvo persisky
rus koki tai laika. Telegramas 
skamba isziteip: “Laimėjau 
ant loterijos 50 tukstancziu do
leriui. Ar nori su manim pa- 
cziuotis? Asz užmokėjau už 
deszimts žodžiu, kad man tuo- 
jaus atsakytum.”

Ta pati vakara Adele aplai- 
ke sekanti atsakymu nuo jau
nikio :

“Teip, teip, teip, teip, teip, 
teip, teip, teip, teip teip!”
c,---— ■ .... ..

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persike!® in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

Kas Privalo Iszpildyti 
Bedarbės Cenzos

Korteles
Praneszimas nuo Suv. Valsti

jų Prezidento pasiekė kiekvie
na szeimyna Suv. Valstijose 
Lapkriczio 16ta diena, kada 
Paczto nesziotojai kiekvienai 
szeimynai inteike Bedarbes Ra
porto Kortele. Praneszimas yra 
asmeniszkas praszymas nuo 
Prezidento kiekvienam bedar
biui, arba dalinai nedirban- 

I ežiui, iszpildyti szitas korteles 
ir atgal jas pasiunsti.

Tik paczto nesziotojai apsi
dirbs su korteliu iszdalinimo ir 
surinkimo darbu. Kas tik pil
nai nesupranta korteles ketu
riolika klausymu, arba tikrai 
nežino kaip inraszyti atsaky
mus, tai gali nueiti in arcziau- 
sia paczta kur jam pagelbės at
sakomas asmuo.

Jo praneszime bedarbiams, 
Prezidentas praszo kad korteles 
iszpildytu tik tie “kurie gali 
dirbti ir kurie darbo jeszkod’ 
Dirbantieji asmenys neturi isz
pildyti korteles tik jeigu dali 
laiko dirba ir nori daugiau dar
bo. Administratorius Biggers 
pasiuntė informacijų praneszi- 
rna kiekvienam paczto virszi- 
ninkui kuris praneszimas pažy
mi sekanczias asmeniu kliasas, 
kurios privalo užsiregistruoti.

Bedarbiai
(1) Asmenys, kurie dirbo už 

atlyginimą, kurie gali dirbti ir 
kurie vis nori darbo.

(2) Asmenys, kurie pirmiau 
turėjo savo bizni, savo ūki arba 
profesijonaliszka praktika, bet 
prie to dabar nedirba, kurie ga
li dirbti, ir nori darbo.

(3) Asmenys,, kurie pirma 
karta jeszko darbo.

Dalinai Nedirbantieji.
(1) Asmenys, kurie tik dali 

laiko dirba prie regulariszku 
darbu, kurie gali atlikti dau
giau darbo ir nori daugiau dar
bo.

(2) Asmenys, samdomi ne 
pilnam laikui (dalinai) priene- 
regulariszko darbo (ežia skai
tomi ir “progai pasirodžius” 
darbininkai), kurie gali atlikti 
daugiau darbo ir nori daugiau 
darbo.

Paszalpinio Darbo Darbininkai
(1) Asmenys, dirbantieji prie 

Darbu Progreso Administraci
jos (WPA) projektu, arba prie 
kitu “emergency’’projektu ki
tu federaliu agentūrų po Darbo 
programų.

(2) Asmenys, dirbantieji prie 
C0C stovyklų.

(3) Asmenys, samdomi prie 
NYA darbo projektu.

(4) Asmenys, kurie gauna 
NYA studentu paszalpos.

(5) Asmenys, kurie dirba 
prie “emergency” darbo pro
jektu, kuriuos projektus veda 
valstijų arba vietines valdžios 
kaipo dalis darbo paszalpos 
programų.

Valdžia užtikrina tuos, kurie 
pasiraszo po korteliu jog infor
macijos paduotos ant korteliu 
nebus vartojamos kokiems na
grinėjimams, susekimams pilie- 
tystes, arba kokiam kitam tiks
lui bedarbio nenaudai. “Yra 
tik pastangos sužinoti tikrus 
faktus apie bedarbi. ’ ’

Administratorius Biggers sa
ko — “Amerika turi rasti kaip 
pristatyti darbo norintiems 
dirbti bet pirm negu ji gali pra
dėti koki pllatu pataisoma plia- 
na iszgydijimui bedarbes, pilni 
faktai turi būti žinomi.”

—F.L.I.S.

Teisybe pasakius, tai ne votis 
ja in lova paguldė. Jau ji seniai 
skundėsi ant varstymo krutinė
ję, seniai sunkus sausas kosu
lys nedave jai naktimis miegoti. 
O jos vaikai nesyki mate kaip 
ji su rankom nusigriebdavo už 
krutinės sunkiai dūsaudama ir 
kaip jai isz burnos su seilėmis 
bego kraujas.

Bet sunku ant... galo reikė
jo atsigulti. Liga kaip ka ap 
jo atsigulti. Liga kaip ka ap
ima. .. kad žmogus ir ant žari
jų vaikszcziotum tai jau jos ne- 
iiusikratysi. Tokios Dievo tie
sos buvo ir bus... Dovanai... 
tu tiesu dar niekas negalėjo su
laužyti, kaip svietas pastojo 
svietu.

Szimiene dare ka galėjo, bile 
tik nuo saves pavaryti liga, 
bandė visokiu budu — dykai 
viskas. Negelbėjo nei tepimas 
szunio taukais nei gerymas 
szventinto vandenio. Krutinę 
varste kas tai ja vis labiau ir 
sveikata žymiai mažinosi.

Nieko nepadarysi... reikėjo 
atsigulti.
Norėjo ta diena dar pagaminti 

pietus vaikams ir vyrui bet ne
žiūrint visu šylu isztempimo 
nieko negalėjo atlikti. Jai galva 
svaigo, akis užėjo migla o ko
jos painiojosi kaip nusigeru- 
sios. Idant nepargriuti, turėjo 
abiem rankom laikytis pe- 
cziaus. !

Mažas Juliukas, kuris bovi- 
iosi su kitais vaikais po langu, 
pamatęs tai, sudavė su ranka 
vyresnei seserei in szona ir ta
re:

— Na-gi žiūrėk, Alyte, moti
na pasigėrus...

Vaikai pradėjo garsiai juok
tis. Jie mate tęva ne isyki giria 
bet motinos dar niekados... 
Žiurėjo in ja dabar taigi su žin- 
geidimu ir nuosteba.

Bet staiga juokas jiems ant 
lupu užmirė. Motina pradėjo 
baisiai kosėti ir isz burnos pa
plūdo kraujas. Negalėjo susilai
kyti ant kojų ir pargriuvo.

Vaikai pradėjo garsiai verk
ti. Ju riksmas patraukė kaimy
nus. Szaltu vandeniu Szimiene 
atgaivinta ir paguldyta in lova.

— Neverkite, ne — ramino sa
vo vaikelius. — Asz tik taip sau 
paslydau ir parpuoliau. Maty
site kad rytoj atsikelsiu, kaip 
paprastai, neverkite!
Vyriausiai mergaitei liepe ap

sisupti skepeta ir eiti dvaran 
paszaukti tęva.

Szimas persigandęs greitai 
parbėgo. Užkure pecziu nes 
grinezia buvo szalta ir prisiar
tino prie paczios, gulinezios lo
voj.

— Kas tau yra ?
— Nieko... nieko... krutinę 

man pradėjo spausti, durti, bet 
dabar jau perstoją. Rytoj galė
siu jau atsikelti. Pamatysite.

Bet Szimas isz jos pasižiūrė
jimo iszvede ka kita. Isz jos dū
savimo, isz iszblyszkusio veido 
pažino kad jos gyvasties žvake 
jau baigia degti, kad aplinkui 
ja jau smertis sukinėjasi... -

Ir ji apėmė baisi, didele ^bai
me ir nusiminimas. Jomislyj 
atstojo szeszetas mažu vaiku... 
Ka jie pradės bė motinos, kas

.f J | juos iszaugins? | damas bonka vyno, paskolinto
' eC Cs u G. G, Aszaros puolėsi jam in akis,Jijas savo poną. Parejas atrado 

A j----  jant krutinės užgulė kokia tai j uaczia numirusia.
[sunkenybe... j —Kas dabar bus?.. Kenteji-

Kaimo Paveikslas. I Nieko nesakydamas paemeimas vienas... Už ka?—iszta- 
res tuos žodžius apalpo...

nesakydamas p" 
kepure ir greitai iszbego isz na- 

Szimienei paežiai atsirado vo-;pi 
tis ant kojos. Negalėjo nei* 
vaikszezioti nei stovėti. Kas 
toks ja dure in skūra, tempe toj 
vietoj, tarytum, koks kirminas 
skūra griaužė ir-kunan lindo.

ru
Grinczioje užvioszpatavo ty

la, pertraukiama tiktai sergan
ezios sunkiu knarkimu. Dakta
ras ja apžiurėjo, paskui apsi
dairė aplink szlapias sienas, pa
sižiurėjo in vaikus ir nieko ne
sakydamas iszejo.

— Na, ir kaip? —drebaneziu 
balsu paklausė priemenėje Szi
mas.

Daktaras tik su ranka bevil- 
liszkai pamojo.

— Daugiausiai diena. . . dvi.
Su gailestingumu pasižiurėjo 

in Szima, gaila jo jam buvo.
— Bukite sveiki, — dadure ir 

nuėjo sau.
Szimas net nutirpo ir kaip 

akmuo isz vietos negalėjo pasi
judinti. Bijojo ineiti in vidų ir 
pasižiūrėti in serganezia pa- 
czia.

Iszejo. Užėjo in artimiausia 
šlubele, kurioje gyveno senute, 
užsilaikanti isz ubagavimo ir 
praisze jos idant imtu savo glo- 
bon serganezia paezia ir vaikus.

Senute noriai sutiko Nuėjus 
iszvire vaikams bulviu ir ano
mis pavalgydino.

Prisiartino paskui prie ser
ganezios.

Žiurėjo iii ja su atyda, klau
sydama sunkaus jos dūsavimo, 
kuris troksztancziai veržėsi isz 
krutinės.

Staiga senute atszoko ir gar
siai suszuko:

— Jėzus, Marija!
Szimas su vaikais iszpnte in 

ja aszarotas akis.
— Žiūrėkite.'.. jos kojos nuo 

pėdu tinsta..
Taip kaip ant kokio tai prisa

kymo grinezioj užgimė riksmas. 
Verke vaikai verke, ir senute 
pradėjo pagalinus verkti ir pats 
Szimas. Visi glaudėsi areziau 
serganezios kuri rodos to visko 
nenorėjo nei girdėt nei klausy- 
li. Jauniausias vaikas pradėjo 
razgyties ant lovos, be paliovos 
rėkdamas.

Serganti pakele blakstienas 
ir pasižiurėjo in visus su neap
sakoma ir be jokios vilties gai- 
lestimi. Sudžiuvusiom, susvilu- 
siom nuo karszczio lupom iszta- 
re be skambėjimo žodi:

— Vyno...
— Vyno trokszta — paantri

no senute atsisukus in Szima.
Szimas suvirpėjo. Veidas jam 

susikraipė o kakta apsidenge 
storomis rauklemis. Kur ežia 
emus vyno, kur? Paskutinius 
pinigus atidavė daktarui, dau
giau ju neturi. Niekur negalima 
gauti nes visur skolingas. O 
ežia gal dar prisieis jam... mis- 
lydamas ko nepaszlijo. Jis mis- 
lijo apie pagraba, kunigą. ..

Senute tuo tarpu atsiklaupė 
su vaikais prie serganezios lo
vos ir pradėjo kalbėti litanija 
prie mirsztancziu. Senute sake 
pirmutinius žodžius, kokius ji 
isz atminties žinojo o visi vai- 
kucziai visokiais balsais atsa
kinėjo: Melskis už mumis.

Dabar visu akys buvo at
kreiptos in kabanti ant sienos 
paveiksią, tos, kuri danguje ka- 
laliauja ir garsi Vilniuje savo 
stebuklais. Ir Szimas atsiklau
pė... Jam szirdin inženge ko
kia tai viltis. Jam rodėsi kad 
veidas ant paveikslo szypsosi, 
kad maliavotos akys žiuri nuo
lankiai in serganezia...

Vakare Szimas, gryždamas 
isz dvaro, skubinosi namo nesz-

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance

v Corporation 
—3—

Union National B*mk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

NAUJA MALDA-KNYGA’.

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyveninio, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

.—-f-—
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 akulbriū 
skaitant szia knyga.

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

❖
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A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai,Dviejose Vietose ♦

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

411 Ę. Pine St, Mahanoy City 
Telefonas, 501

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 ,

«u*tabdo
O O P PERSZALIMA \ 
p h r| ir KARSZTI ~ 

vjJv 'wy pirma diena
Galvos Skausmą k

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptielfoM 
Bandykite "Rub-My-Tism” liniment*

gAPNORiuę;
Su 283 Naujais Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu 
8 coliu ilgio - 514 coliu ploczia ' 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. 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. ,
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SI f R A 1 p-iXdXs:sz vezimehoOnute K M —Kad pažinai savo vieta taisau viena skubinkis nes mani į V. .reikia greitai važiuoti namo. —.Kada jau sieratele prisisotino tomis gardžiomis uogelėmis, mislys apie motina vėl jai in galvele sugryžta. Tas teisybe, kelio niekur jokio nematyt bet mergaite apie ji visai nieko nesirūpina, nes ji gerai persitikrinus, jog visti ek atsieks ta darželi su kryžiais su sunkenybe ji gali žengti per kelmus ir riog- sanezias ant pavirsziaus žemes szaknis. Pagaliaus norėdama apsilenkti naujai nukirsta medi, mergaite inkrinta in duobe, ant laimes tik negilia, bet taip staeziais staeziais szonais kad nežiūrint in savo stengimosi, isz tos duobes jokiu budu "negali iszlipti. Sziadien tai-gi jau antru sykiu biedna mergaite sutinka sau ejime perszkada ir verkdama szaukiasi pagelbos bet niekas jos verksmo negirdi ir niekas prie jos neprisiartina.O tuo tarpu laikas bėga. Jau saule nusileido, žmonių balsai ir paukszteliu cziulbejimas nutilo miszke kas kartas darosi vis tamsiau. Onute palengva pagauna didis persigandimas ir baime. Persigandus tamsybes ir tylos, nedrysta jau net ir rėkti tiktai retkareziais atsiliepia su liudnu praszymu: “Matule, paimk savo Onute!”Tuo paežiu laiku per pora varsniu nuo tos duobes, kurion mergaite inpuole, siauru misz- ko keleliu rituoja vežimėlis kuriame pakinkyta dailus arkliukas. Vežimėliu važiuoja jau nebejaunas vyras. Vežimėlio ratai per medžiu szftknis baladoda- miesi neleido tam vyrui važiuo- janeziam iszgirsti mergaites verksmo. Kad sztai ūmai paskutinis vienas ratas vežimėlio užsikabino esant tokiai tamsybei už kelmo ir vežimėlis dru- cziai susipurtęs persiverte. Gerai iszvažinetas arkliukas tuojaus sustoja, pakeleivis pasikelia nuo žemes ir pradeda rankioti iszbarstytus isz vežimėlio daigius — ir tik dabar jo ausis pasiekia Onutės verksmas. Isz syk neužsitiki savo ausims, mis- lina kad jam tas viskas tik sziaip rodosi — nes kur-gi tokiame pamiršžftame miszko kampe ir dar tokiame velame laike vaikas butu? Sustoja, klausosi, bet ne, tai ne klaida, bet dar aiszkesnis girdisi szauksmas: — “Mamyte! mamyte!” Tai-gi eina keleivis ant to balso toliau ir po nekuriam laikui atranda biedna mergaite.— O tu ežia ka veiki? — klausia mergaites, tempdamas ja isz duobes.Onute nemoka apsakyti kokiu tai budu ton duobėn inpuole — bet yra la'bai užganėdinta isz pagelbos, perstoją verkus o matydama nepažinstama žmogų, nedrąsiai szvepa:— Pas matule! Asz noriu pas matule!— O kur tavo matule? kiausia pakeleivis.— Tenai, — sako Onute dydama pirszeziuku priesz 

ve.—• Tenai su vilkais? Kibą turi būti negera motina jeigu tave taip apleido.Ir paemes mergaite ant ranku sėdasi ant vežimėlio ir važiuoja taip sau toliau. Iszvažia- iVus isž >girrios, sutinka kelis žmones, prrodo jiems Onute ap- sakydamas/kutMr kokiu budu ja atrado;-klausia/ar kas kar

žengia paszaliniu takueziu, se-
Onute tuo tarpu eina tiesiog Radus uždaryta bromą, apeina aplinkui akmenine tvora ir atranda vienoj vietoj mure gana didele skyle. Su-i griuvusiais akmenais užsilipa ant virszaus, inlenda skylen ir tuojaus nusileidžia antron muro pusėn. Muro nebūta per daug augszto, tankiai suželus žole apsaugojo ja nuo susidaužymo — ir vaikas pagalios pribuvo ton vieton kur ji jo szirdis nuolatos trauke.Nors ežia tiek daug yra kryželiu, tiek kapeliu panasziu tam po kuriuom matule ilsisi bet nėra nei vieno su tokiomis geltonomis pieskomis. Vaikszezioja mergaite pro kryželius ir kapelius szaukdama: “Mamyte! Mamyte! Paimk savo Onute! ’ ’ Kojukes jai alpsta, nuvargus mergaite norėtu atsilsėti, akeles jai merkiasi, — bet vargdiene neatbūtinai nori atrasti matule ir prie jos atsigulus užmigti. Pagaliaus paeziame kapinyno kampe pamato kalneli apklota szviežiomis geltonomis pieskomis:— Tai ten! Tenai matule gu-

ro-sa-

tais nežino, prie ko toji mergai- matydamas kad vaikas drąsiai te priklauso . .. Visi stebėsi tokiu atsitikimu bet vaiko niekas (tąsi vežimėliu ir keliauja toliau nepažysta. Keleivis tuo viskuo!sukirsdamas arkliuką idant dy- labai susirūpino nes jam reikia kai praleista laika vėl atgauti, greitai keliauti namo, kelionedar ilga o nežino ka padaryti in kapinyną.su atrasta mergaite? Kam-gi ja ežia palikti? Prie kelio riogso i maža karezemaite prie kurios pakeleiviai tankiai sustoja arklius pasiszerti ir dabar taipgi jis pririszes arkli ir paemes Onute ant ranku ineina kareze- j m on. i— Tegul bus pagarbintas!— Ant amžių! — atsako gas- padine.— Duokit man, gaspadin, degtines arba alaus o tam vaikui, kuri atradau miszke, pieno ir szmo'teli pyrago.— O, del Dievo! — suszuko nustebus moteriszke; — o tai kur ponas atradai ta mergaite?— Miszke, sakau, ir tai didžiausiame tankumyne vilko duobėje. Jau kaip tik galėjo rėkti nuo užkimimo.— Dyvai, dyvai! — sako moteriszke; — keno tai ežia butu?Karczemninke žiuri in Onute, o negalėdama sau atsiminti, pradeda jos klausti.— Kaip vadiniesi?— Onute — atsako nedrąsiai mergaite.— O tavo mama, kaip vadinasi?• — Mama, — sako mergaite.— O tėti, kaip vadina?— Krikszta-tevis — paaiszki- no Onute.■ — Turbut tėvo neturi, jeigu tiktai viena krikszta-tevi mina- voja — aiszkina karczemninke.— O kur gyvenate?Onute tyli nes to klausymo nesupranta.— Kur mamos pirkia? — pataiso klausymo karczemninke.— Ten, ten! — sako vaikas, isztiesdama priesz save rankute; po valandeliai vienok priduria: — kur darželis su kryželiais !— Matote, ponas, tasai vaikas turbut gyvena bažnyt-kai- myje, gal didžiuose Pabaliuose, kurie nuo ežia už trijų verstu guli.— O kad palaikytum ja prie saves — sako vyras, — gal kas kartais ir atsiszauktu...— O ka-gi asz su ja veiksiu? Turiu savo trejetą, priek tam serganti vyra, o ir su paezia kareziama daug užsiėmimo; kur ežia, man dar su svetimu vaiku apsisunkinti? Bet ja atiduokite vaitui ir jis tuomi turi užsiimti; pagaliaus keliaujate toliau, juk czionai prie pat vieszkelio guli Didieji Pabaliai. Gal tenai randasi to vaiko motina ir ji gal pati atras tuos namus kuriuose gyvena.Pakeleivis nieko neatsako tik labai susirupines kad karczemninke jam tame reikale nieko negali pagelbeti. Taipgi užmokėjas jai kas priguli, iszeina isz karezemos, sėdasi ant vežimo ir važiuoja toliau.Prisiartina prie bažnytkie- mio. Onute menuliui szviecziant pamato kryžius, kyszanczius isz už tvoros kapinyno ir isztiesus rankeles szaukia linksmu balsu:
į — Tenai matule, tenai!Pakeleivis, mislydamas kad ^miegoti ir miegant užmirszti vi- i vaikas rodo in arti kelio stovia- sus tuos savo sopulius. Atvėrė - ežia trioba ir nudžiugęs kad ne- taigi akis o matydamas paezia

ap- dar

MILŽINISZKAS OBUOLIS KURIAME PRASIDĖJO
SZOKIS VADINAMAS “THE BIG APPLE.“Szokikai po visa Amerika sziadien szoka nauja szoki va- dinama’“Big Apple“ bet nežinojo kur tasai naujas szokis prasidėjo. Sztai szitoje didelėje szokiu saleje, kuri taipgi yra viesz- namiu del pakeleiviu, artimoje Wathena, Kaušuose, kuris yra padirbtas kaipo didelis obuolis, prasidėjo tasai szokis.

Mergaite suranda paskutines savo sylas, perlenda per tankiai suaugusius krumus, atstumia szalin žydinezio putino szake- les ir parpuola' mieganti ant szviežiai supilto kapo.— Matule! Matule! — szaukia nudžiugus Onute ir iszsitie- sia ant smileziu; blakstienos nuilsusi os nuo verksmo akeles uždengia, užmiega sau ramiai ant kapo mislydama kad guli prie savo mamytes.
<• ❖Nakties migla dar buvo klojus žeme. Snaudepaukszcziai savo lizduose ii’ tik vienas laksztingalas atsiliepdavo tyliai dainuodamas ir vaitodamas ant savo sunkaus likimo. Bet netrukus pradėjo auszti ir raudona rytmeczio szviesa pra- simusze per czystus langelio stiklus stovinezios ant kalno pamiszkej liesniko triobeles. Tos szviesos spindulys puolė ant baltai pataisytos lovos, ap-- szviecziant veidą ir akis tenai mieganezios moteriszkes. Pusiau iszbudus isztiese ranka prie szale stovinezio lopszio ir pradėjo ji supti nors isz to lopszio nesigirdo jokio kūdikio verksmas.Nes ant nelaimes jau nuo nedėlios lopszelis buvo tuszezias. Mažas kūdikėlis kuris jame neseniai dar miegojo, sziadien jau amžinai užmigęs ir užbertas žemėmis. ..Turbut iszbudus moteriszke tai sau atsiminė nes atsisėdus ant lovos pradėjo laužyti rankas ir raudoti. Verke ilgai bet vjsiszkai tyliai. Po nekuriam laikui ramiai atsistojo idant sa- ' vo-krutėjimu neiszbudinti nereikalingai vyro ir pradėjo rengtis. Bet vyras taip pat nemiegojo tuo kietu, akmeniniu miegu kokiu paprastai miega sunkiai musidirbe žmones ir jam rūpestis neleido ramiai !miegoti ir miegant užmirszti vi-

jau apsirengusia, dedanezia jau ant galvos skepeta, paklausė:— Kur rengiesi, Katriuk?Moteriszke nekuria valandėlė tylėjo susilaikydama nuo verksmo pagaliaus liūdnai atsiliepe:— Eisiu pas Onute.Vyras nuleido akis nes ji apėmė didele gailestis atsiminus savo brangiausia nuostoli bet pergalejas savo didi susijudinimą, pradėjo meiliai savo paežiai perszneketi.— Katriuk, ka tu darai? Tiek nakti be miego praleidai, tiek sunkenybių ir nesmagumu pakelei, priek tam t iek aszaru musu nelaimėje iszliejai kad tavo kūne vos tik duszia jau laikosi iriszrodai kaip nuo kryžiaus nuimta! O dar dabar be jokio reikalo, vieton atsilsėti ir sylas atgauti, atsikeli sykiu su ausz- ra idaiRjbęgti ant kapinyno ir tenaikėlė Išž numirusiu o gal dar motinos aszaros ja apsunkina
Ž ' t tesant jai aname sviete. Tu Dievo valios neatmainysi o kaip sau visiszkai sugadinsi sveikata tai man liūdnumą vėl padidinsi. Atsigulk ir dar biskuti pramiegok...— Kad asz miegoti negaliu, asz negaliu mislyti apie ka kita kaip tiktai apie savo mieliausia kūdiki, apie savo sieratiszka dalia! Juk jau ketvirta kūdikėli ant kapinyno palaidojome. Ar asz del to sopulingai gimdžiau, locna krūtimi penėjau, boginau, glamonėjau, glaudžiau prie savo krutinės, idant po tam ta viską atiduoti žemei?! Už ka Dievas mane taip sunkiai baudžia? Juk niekam jokio pikto nepadarome; kodel- gi taip sunkiai turėtumėm kentėti?. .— Tylėk, moteriszke, tylėk! Nes Ponas Dievas už tavo tokia kalba mus gali dar arsziau nubausti.— Arsziau? O kokios ant svieto nelaimes buna arszesnes ?— Miela mano ir brangi, juk mudu esame dar jauni, priesz mus gyvenimas, platus ... Dėkui Dievui mums viskas laimingai klojasi, metai in metus galime ka nors susiezedyti... Galima iszauginti dar ne tik vaikus bet galima dar sulaukti ir anuku...Moteriszke apsiliejo karezio- mis aszaromis, puolė ant keliu szale lopszio, kuri apsikabinus pradėjo raudoti, narakavodama ant savo sunkaus likimo. Vyras ja ramino kiek tik galėdamas ir kiek mokėdamas bet ji nieko nenorėjo klausyti, szaukdama kad nusiramins tik tada kada ir ji pati szale'vaikeliu žemeje atsiguls. Pagaliaus vyras atsilie-

įpulius didinti. Juk t» Onutės - nepri-

pe:— Ar žinai kas man užėjo aut migliu? O tai vyresnes ponios žodžiai, netekus mums treczio mus vaiko. Atsimeni? — “Pri- glauskite kokia sieratele — kalbėjo — auklėkite kaip savo locna o pamatysite kaip jums vaikai augs. ’ ’ O kad mes taip ir pa- darytumėm...Katre nustojo verkus ir su nuosteba pakele galva.— Kaip tai? — paklausė, — o ka toki norėtum padaryti?— O sztai, jeigu tu ant to sutiksi, tuojaus, kad ir rytoj, nukeliausiu in bile miestą, tenai isz prieglaudos nameliu pasiimsiu maža sieratuka ir tada galėsimo sau ji auginti kaipo savo locna vaika.Katre vela pradėjo verkti.— Kas man isz svetimo vaiko! Juk tai vistiek nebus mano Onute. Svetimas vaikas niekados neužvaduos sava; dar arsziau bus man su juom nes jisai man nuolatos atmins mano numirusius vaikus ir man bus nuolatos kartybių pilna szirdis. Ne, ne! Asz nenoriu svetimo vaiko, asz reikalauju Onutės! Manosios Onutės, kuri numirus tenai, ant kapinyno guli prislėgta pieskomis... O! mano mylimiauses vaikeli! Mano mielaOnute!— szaukia 'be žado, gailesties apimta moteriszke.Ir neklausydama vyro perspėjimu, verkdama iszbega isz pirkios.Bėga biedna motina takeliu einaneziu in kapinyną o aszaros per jos sudžiuvusius veidus kaip žirniai krinta. Nesutikus pakeliui nieko, atsiekia savo tikslą, atidaro kapinyno vartus ir tiesiog žengia prie szviežio kapo, pasislėpusio už putinu krūmo.— Onute mano Onute! Kur tu esi, brangiausias mano vaikeli! — szaukia laužydama rankas.— Asz ežia esiu, matule! — atsiliepia silpnas, drebantis, bet pilnas džiaugsmo balselis ir nuo kapelio pasikelia maža mergaite, trindama užmiegotas akeles ir isztiesdama sudžiuvu- ses rankeles in suakmenėjusia isz baimes ir nusistebėjimo moteriszke.Viena priesz kita taip stovi nekuri laika; Katre su iszgas- cziu žiuri in iszbalusi ir nuo ryt- • meczio szalczio pamėlynavusi . vaika. Kaip sykis ir jos vaikelis ; taip iszrode, kada in grabeli i guldė. Jos Onute taip pat ture- ; jo tokias pat mėlynas akeles.Kas ežia yra?.. Katre negali suprasti kas su ja veikesi... Ar-gi tai Onute iszejo isz grabo ant motinos szauksmo? Kas tai do vaikas, taip in jos numirusia dukrele painaszus?.. Toksai

pat ūgis, toki pat szviesus plaukeliai, toksai pat veidelis sudžiūvęs ir iszbales, — o juk Onute jos numirė.. . Juk numi- rusieji isz grabo neatsikelia. .. Katre prisižiūri tam apsireisz- kimui, mislydama kad tuojaus gali nulėkt in dangų ir tenai isz- Inykti jai isz akiu. Bet mergaite l neprapuola lik taip pat nuolatos žiuri in Katre Pirmiausia ta moteriszke pasveikino linksmu szauksmu o dabar ji žiuri su nu- » . . - sistebejimu ir nedrąsą, kaipo, neimtu persitikrinus ka turi priesz save.i Pagaliaus isz smulkiu lupu- Įcziu, iszbalusiu ir pamelynavu.- siu nuo bado ir szalczio, iszlekia liūdnas ir gailestingas praszy- mas:— Pas matule! Asz noriu pas matule! Imk Onute!Katre, nesuprasdama niekaip to stebetino atsitikimo, jauezia kad jos szirdis pradeda smarkiau plakti, kad duszioje darosi saldžiau ir kasžinkas ja stumia prie tos mažos verkianezios mergaites. Taigi ant to liūdno mergaites praszymo, Katre pagriebė savo glėbin ir pradeda jai galva bueziuoti, spausdama prie savo sziltos krutinės.Paežiai iszejus, Vaitiekus, sujudintas jos nusiminimu ir savo locnais kentėjimais, neslepe sa*, vo liūdnumo, kuris jam spaude labai szirdi. Stambios aszaros plauke jam isz akiu. Žiūrėdamas in tuszczia lopszeli, mislino apie tuos savo mažus vaikelius, kuriu užgimimą su dideliu džiaugsmu sveikino o kuriuos po tam su tokiu sunkiu gailes- cziu grabeliuose nesze ant kapinyno. Ar visados-gi taip bus? Ar jiem jau taip nuo paties Dievo skirta? ar visados pirkioje bus tuszczia ? ar iki grabui abudu vienu turi iszgyventi?! O! kad nors vienas pas juos vaikelis augtu, ulbautu tame lopsze- lyj, bėgiotu po grinczia!.. tai butu daug lengviau nukensti kitu vaiku pražuvima...

BALTRUVIENE

Kuom-gi ežia Poną Dieva perpraszyti, permaldauti ir ant jo susimylėjimo užsitarnauti? Kibą reikia neatbūtinai paimti kokia 'biedna sieratele ant isz- auginimo ir tuo mielaszirdingu darbu atgauti sau Dievo palaiminimu. Taip rodija vyriausia ponia o ta asztuoniu-deszimtu metu senele tiek jau daug visko savo gyvenime maczius ir tiek daug jiems gero velija... Dar Vaitiekaus diedukas 'buvo dideliuose Pabaliuose gojinu sargu; po diedukui tėvas o po tėvui dabar jis apėmė vieta. Gerai jam klojasi, — tiktai jam neauga. Bet juk abudu dar jauni, jis ir pati ir sveiki, taipgi duos Dievas, viskas dar atsimainys ... Gerai jiems pataria vyriausia ponia. Reikia jos patarimo klausyti ir ilgai nelaukiant.Taip sau mislino doras žmogelis kad urnai durys atsidaro ir inbega uždusus ir paraudus Katre laikydama ant ranku maža mergaite.— Kastas yra? Keno tasai vaikas? — klausia su nuosteba Vaitiekus.— Tai Onute! Onute! — szau- kia tarytum be žado moterisz- ke.— Onute? Kokia Onute?! Ka tu Katriuk, plepi? Kur tu emei ta vaika?— Iszejo isz kapelio, mane pavadino matule ir isztiese prie mane rankeles; žiūrėk, tokia pat iszbalus kaip musiszke, kada grabelyje gulėjo.—: Toliaus bus :—

Girdejan kad Lakavanoje yra būrelis Lietuviu, Bet nekurie bijo labai Mozuru, Ir sarmatinasi Lietu-viszkai melstis, Turi kur ten in kampa slėptis.Šakalelei tai negerai, Už tai iszjuokia jus net irMozūrai, Jeigu turite Lietuviszkus laikraszczius, O griebetes už Polsku.Nenorite ne prie nebaszninko giedot,Lenkiszkus giedorius reikia panaudot, Manau kad ne esate Lietuviai, Tiktai kudikiszkai kvailiai,Ba tikras Lietuvys, Ant Mozūro nepersidarys,Už tai ant juoko laiko Mozūrai, O del jus tai vis gerai.Norints dabar “Saule” užsi- raszykite,O pamatysite kaip inprasite, To jums vėlinu isz szirdies,-Kaip isz maiszo.
* * *Randasi kur ten pecze kokia, Kur ten netoli Konetiko, Senyvi ir paeziuoti vyrai, Pasielgineja gana gerai, Perka namines bonkute, įsigeria patsiįvpav.ieszina savo bobute,Parūko pypkute,Po tam atsigula,Ir gardžiai užmiega.Bet tieji nebageliai, Tai kaip laukiniai arkliai, Naktimis visur trankosi, Naktimis valkiojasi, Parsivelka susmirdia, Abiem galais apsidirbia. Jau ka vyrai tai tiek to, Imkimės dabar už kito ko;Yra keli mažiulelei, Badai dzūkelei,Na ir tieji neūžaugos, Neapleidžia nakties ne vienos, Ir tieji po karezemas landžioja, Pasigeria strapalioja,O rakalei, gult in patalus, O nesivalkiot po saliunus.Nesenei keli mažiulelei, Badai szventi dzūkelei,In viena vieta nuėjo, Mat ir jie atsigert norėjo, įSaliuninkas pamatęs kad vaikai stovi prie baro,Ir ka jie ten daro, Dažinojo kad gert nori, Bet del tokiu milžinu gert neturi, Liepe visiems laukan iszeiti,Namo gult eiti.
* * *Da tiek sporteliu niekur ne- maeziau,Kaip Konetiko steite užtikau, O szirdeles, gerus darbus turėtu,Kad juos dirbti galėtu,Bet dideli fuszerei, Ir priek tam girtuokliai, Rodos nevalgo gardžiai,Tai nekasztuoja brangiai, Buiza tik visados minta,Ne vienas nuo bado stimpa, k Tai bent sportai,

k Na ar negerai?!
W Neužniirszkite guodotini skai

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyi 
laikraszczio. PaakubinldteJ _'_j



“SAULE” Mahanoy City, PS.'

ŽINIOS VIETINES
•— Musu skaitytoja, ponia 

Katre Kairuksztiene, isz South 
Fallsburg, N. Y., ana diena lan
kydamasi musu aplinkinėje pas 
savo gimines, taipgi atlankė ir 
redakcija “Saules” nes būda
ma skaitytoja per daugeli metu 
negalėjo aplenkti redakcija. 
Reikia primyt kad poni Kai
ruksztiene užlaiko viesznami po 
vardu “House of Joy” ir jeigu 
kas pro ten važiuotu ir sustos 
tai bus svetingai priimti.

— Moreos stripinsai taipgi 
pradėjo dirbti Ketverge diena. 
Priimta daugiau žmonių in dar
bus.

—• Franas Rūtenis likos nu
vežtas in Pottsvilles ligonbute 
ant gydymo.

—• Utarninko vakar a Szv. 
Juozapo bažnyczioje Kunigas 
P. Czesna suriszo mazgu mote
rystes naszle Ona Stuczkiene, 
(po tėvais Zinkevicziute), su 
ponu Brennan, isz Mahanoy 
Plane.

— Ar žinote kad tik 30 die
nu lyg Kalėdų, kurios szimet 
pripuola Subatoje. Turėsime 
vela tris -dienas szventes. Sku
binkite su pirkineis o tuomi pa
lengvinsite sztoru darbinin
kėms.

— Seredos vakara likos su- 
riszti mazgu moterystes per ku
nigą P. Czesna, Szv. Juozapo 
bažnyczioje, pana Florence, 
duktė ponios Agnieszkos Tras- 
kauckienes, 520 W. Centre uly., 
str Vektorium Balcziu, 717 E. 
Centre uly., sunum Jurgio Bal- 
cziaus.

— Tieji kurie aplaike bedar
biu suraszu kortas lai jas iszpil- 
do jeigu randasi be darbo ir in- 
mętą in laiszku baksa arba pa
duoda gromatnesziui.

— Daktaras Kenneth Don
nelly, perdetinis Locust Moun
tain ligonbutes, Shenadoryje, 
padekavojo už dinsta o in jo 
vieta likos paženklintas dakta
ras Jonas Minehart, isz Filadel
fijos. Daktaras Donnelly iszva- 
žiavo apimti dinsta kalėjimo 
daktaro in Grateford.

— Ligonbuteje, Philadelphi- 
joj, Panedelio vakara mirė ge
rai 'žinoma Mare Fahler, po tė
vais Kaieriute, duktė mirusio 
bravorninko Kaierio, po gana 
ilgai ligai. Velione buvo vice
pirmininke Kaier Brewing Co., 
o jos vyras buvo pirmininku. 
Velione gimė Mahanojuj, pali
ko tris seseres. Lavonas likos 
parvežtas in miestą ant palai
dojimo Subatoje.

— Su prisiartinanezioms 
szventems elektrikas bus daug 
reikalingas ir atlosz savo už
duoti ant Kalėdų. Miestai ap- 
vaiksztines szventes iszkilmin- 
gai ir papuosz savo ulyczias su 
vainikais ir tukstaneziais elek- 
trikiniu lempukiu. O szimet vi
sokios zoboveles taipgi bus in- 
taisytos visokiais elektrikisz- 
kais intaisais. Lėliukių namai 
taipgi bus intaisyti su elektriki- 
niu žiburiu ir kitos zoboveles 
lures elektrikiszkus motorius 
kurie varys visokias zoboveles. 
Žodžiu, szi-metines elektrikisz- 
kos zoboveles ir parodys kiek 
tai elektrikas dalybauna viso
kiuose iszradimuose, visokiose 
pramonystese. O norints szia- 
dien Europoje vieszpatauja ne
rimastis ir kares bet kariszkos 
zoboveles beveik visai isznyko 
o in ju vieta dirba elektrikisz- 
kas zoboveles. Geisdami kokius 
patarimus, kas kiszasi elektri
ko, eikite in ofisus Pennsylva
nia Power and Light kompani
jos, kurie randasi kožnam mies
te.

SHENANDOAH. PA.
— Arti St. Nicolas likos su

rastas per motoristą, JonasBu- 
kauskas, 338 S. Ferguson uly., 
kuris buvo taip silpnas ir su
žeistas kad reikėjo ji nuvežti in 
Locust Mountain ligonbute. Su
žeistasis iszaiszkino buk jis in- 
puole in butlegerine skyle ku
rioje gulėjo kėlės dienas bet 
kaip isz jos iszsigavo tai negali 
sau atsimint. Rado ji Ludvikas 
Leseviczius, isz Boston Run.

— Ana diena iszeme laisnus 
ant apsivedimo Stanislovas 
Pletnikas, 308 W. Penu uly., su 
Mildreda Butrimavicziute, isz 
Shenandorio. Vihcziavone atsi
bus už keliu sanvaieziu.

Minersville, Pa. — Juozas 
Luckus, praeita sanvaite vos 
apsisaugojo nuo nelaimingo at
sitikimo kada jo karas paslydo 
ant MaMrket ulyczios, Pottsvil • 
ieje, pataikė in elektrikini stul
pą kuris lūžo pusiau ir elektri- 
kinis dratas puolė ant karuko. 
Už biskio butu Luckus elektri- 
kiuotu.

St. Clair, Pa. — Nedėliojo 21 
diena szio menesio, Szv. Kazi
miero parapija mines 25 metu 
sidabrini jubileju. Vyskupas H. 
Lamb, isz Philadelphijos laikys 
Szv. Miszias. Vakare parapijos 
saleje parengta vakariene. In- 
žanga ant vakarienes $1.00. 
Rengėjai užpraszo visu pribūti.

ISZ WILKES-BARRE 
m APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.,—Ant lai
dotuvių mirusio katalikiszko 
kunigo John McCabe, prabasz- 
czius Szv. Kryžiaus parapijos, 
dalyvavo net du szimtai kuni
gu.

Glen Lyon.,—Petras Sekulsi, 
50 metu amž., atėmė sau gy
vastį Nedelioje, skiepe savo 
namo per dinamitą. Jo sudras
kyta lavona surado jo szvoge- 
rrs Jonas Kaminskas. Nelai
mingas žmogus pradėjo dirbti 
du menesei adgal Nr. 6 kasyk- 
losią.

Skaitykite “Saule”

Kalėdine Ekskursija
In Lietuva

Paskutinis Bedarbes 
Cenzo Praneszimas

John D. Biggers, Tauliszko 
Bedarbes Cenzo Administrato
rius jau gavo kooperacijos už
tikrinimą nuo svetimu kliubu 1 
ir kuopu, isz visu svarbiausiu! 
Suv. Vals. vietų. Bendrus su 
sirinkimai atstovu invairiu j 
svetimu kalbu kruvu jau invy- 
ko Chicagoje, New Yorke, Pit I 
tsburghe, ir kituose centruose 
paaiszkinti tikslus ir bedus 
Cenzos. Cenzos Raporto Kor
teles jau iszverstos in 20 kalbu 
ir iszlipdyti apgarsinimai in 10 
kalbu, ir pasiusta pacztams, 
kad svetimu kalbu žmones ga
lėtu lengviaus suprasti Bedar
bes Cenzos Raporto Korteles 
klausimus. Bedarbes Cenzos 
Raporto Korteles buvo isz- 
dalintos antradieni, Laipkri- 
ezio [Nov.] 16-ta diena paczto 
nesziotojai jas atnesze kiekvie
nam namui per visas Suv. Val
stijas. Praszoma, kad kiek
vienas bedarbis ir dalinai ne
dirbantis žmogus, kiusris tik no
ri ir gali dirbti, iszpiklytu szi- 
ta kortele ir pacztui sugražin
ti, neveliaus kaip Lapkriczio 
(Nov.) 20-ta diena. Nereik už
dėti jokios markes. Galima 
kortele inmesti in areziausia 
dėžutė (mail-box) arba gali
ma ja paduoti pacztoriui. “A- 
merika turi rasti būda kaip 
duoti darbo visiems, kurie tik 
jo nori,” administratorius Big
gers pranesze visiems per radio. 
“Bet pirm negu szios szalies 
žmones gali pradėti koki platu 
pataisos pliana bedarbio isz- 
gydijimui, pilni faktai privalo 
biuiti žinomi. Mes privalome 
žinoti kiek isz viso yra bedar
biu, ir kiek dalinai nedirban- 
cziu. Mes privalome katruose 
geografiszkuose skyriuose di
džiausias skaitlius bedarbiu 
gyvena. Mes privalome žinoti 
amžių tu, kuriems regularisz- 
kas darbas atsakyta. Mes pri
valome žinoti koki darba szi- 
tie nedirbantieji gali atlikti, ir 
turime žinoti kokios industri
jos daugiausia prisidėtu prie 
bedarbes isznaikinimo, jeigu 
tos industrijos butu atgaivin
tos. Specialiame praneszime 
visiems svetimu kalbu lai- 
kraszcziu redaktoriams visoje 
szalyje, Administratorius Big
gers prasze, kad visi redakto
riai visu laikraszcziu kreiptu 
ju skaitytoju atyda in fakta, 
kad svetimtaueziai arba asme
nys svetimos kilmes neabejotu 
apie atsakyma Cenzos Raporto 
Korteles klausimu pilnai ir 
teisingai. P. Biggers sako, 
kad visa darba atliks United 
States Census Bureau, ir tas 
biuras taip slaptai elgsis su 
szibaiom darbu kaip su visais 
tautiszkais cenzais. Informa
cijos bus vartojamos vientik 
Cenzos tikslams ir ne del tak- 
savimo, pilietystes arba kitu 
dalyku susekimui.

MAHARAJAH AP VAIKSZTINE J A SAVO 50 METU SUKAKTUVES.
Jo Didybe Maharajah, isz Bikanir, Indijoj, joja ant sloniaus per miesto ulyczias kad da

lyvauti ceremonijoj 50 metu jo sukaktuviu nuo kada apėmė sostą valdytojaus Rajput valsti
jos. Tasai Indijos valdytojas yra turtingiausiu žmogum visoje Indijoje.

DARBO ŽINUTES

Operatoriai ir Angle- 
kasiai Sutiko Ant Pra

ilginimo Kontrakto 
Ant Meto

Hazleton, Pa. — Ant susirin
kimo czionais angliniu operato
rių ir anglekasiu unijos virszi- 
ninku, likos nutarta kad prail
gint kontrakta ant kito meto, 
lyg 30 d. Apriliaus, 1939. Kon
traktas beveik tokis pat kaip 
buvo. Kompanijos sutiko lygiai 
padalinti darbus kasyklose, 
taipgi siunsti “chek off” duok
les bet ne daugiau kaip 2 dole
rius ant menesio ir 2 dolerius 
ekstra asesmento ir 10. doiį~«Jaį 
inžangos in unija. Visas kon
traktas buvo perstatytas del vi
su anglekasiu ant užtvirtinimo.

Taipgi likos nutarta kad sek
retorius kasyklų Hartneady 
isztyrinetiu visus butlegerius 
kurie daro isz to pelną kaipo ra- 
ketieriai ir juos sudrausti nuo 
to nes kasyklos ant to daug nu- 
kenezia.

TRYS STRAIKAI IN TRIS 
DIENAS.

Pontiac, Mich. — General 
Motors Corp., in laika trijų die
nu kilo net trys straikai. Jeigu 
szitas paskutinis straikas tęs
tųsi ilgai tai 17,500 darbininku 
pasiliktu be darbu. Straikai ki
lo Fisher ir Cadillac dirbtuvėse.

APMĖTYTA TAMEITEMS 
LAIKE PERSTATYMO.

ISZ KARISZKO
LAUKO

Nepaprastas Atsitiki
mas Su Paveikslu 

Szv. Panos 
MarijosKINAI PERKELE SAVO 

SOSTAPYLE ISZ NANKING, 
AMBASADORIAI APLEI- 

DINEJA KINUS.
Nanking, Kinai. — Kinai per

kėlė savo sostapyle isz Nanking 
in Hankow,apie 300 myliu tolu-' trimi yaikucziais. Vaikucziai 
mo nuo kariszku lauku. Japo- apsirgo užkrecziama liga, mo
liai jau pradėjo bombarduoji tina buvo baisei susirupinus 
Nanking isz oro ir vandens. Gy-j kad jos mylimi vaikucziai ne- 
ventojai apleidineja miestą die- mirtų nes turėjo didele vilti 
na ir nakti. Apie 500 žmonių Ii-' Szv. Panoj Marijoj ir tankiai 
kos užmuszti. Visiems Ameri- 
koniszkiems gyventojams pa
liepta apleisti miestą in sauges
nes vietas.

Badai Europines vieszpatys- 
tes paliepė savo pasiuntiniams 
apleisti Kinus nes jiems kerszi- 
na didelis pavojus.

Girdėt kad Japonai, paemia 
Nankinga ir da kelis kitus di
delius miestus, pasiūlys Ki
nams taikos iszlygas. Kinai vė
la tvirtina buk kovos už savo 
laisve lyg pabaigai savo gyve
nimo ir gins tėvynė nuo užpuo- 
iu.

Kada tai baisi pavietre smau- 
3 Szvaicarijos apgynėjus,

TRUMPOS ŽINUTES

NEW YORK — KLAIPEDA
(Per Gothenburga, Szvedija)

Laivu iszplaukimai isz New Yorko
Gripsholm........................8 Gruodžio
Drottningholm................... 22 Sausio

Sutaupysite pinigą pirkdami 
laivokorte ten ir atgal.

Reikalaukite musu bendros apie ke
lione brosziureles ir kainoraszczio. 
Gaunama nemokamai pas visus musu 
agentus arba tieesog nuo

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. New York, N. Y.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Itztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Baisamuotojas lt

I
 Geriausia Ambulance ■ .. 

patarnavimas s z i o j Jį 
apelznkeje. Bile ko- G, 
kiam laike; diena ar JL 
nakti. Visada turi pil- V 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W'

Grabu. Laidoja nu- į|

mirelius pagal naujau- Įt

šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke E
moterems. Prieinamo! Jįprekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonai 6384

Gladys Swarthout, operos 
dainininke, szluos'to tameites 
nuo veido kuriomis likos apmė
tyta laike dainavimo ant ama- 
toriszko perstatymo New Yor
ke. Žmones .nežinojo kad tai žy
mi dainininke ir kada ji pradė
jo dainuot, pradėjo mesti in ja 
tameites. Siultys nuo tameieziu 
sugadino jos puikia szlebe kuri 
kasztavo 2,500 doleriu.

emes pinigus, nusiszypsojo sze- 
toniszkai. Kada nuėjo apie myle 
kelio, bedievis prakalbėjo in 
motere:

— Moter, tavo tas paveikslas 
yra man per sunkus, mesiu ji in 
grabe!

'Naszle labai persigando ir su 
aszaromis melde kad nesztu ji 
toliaus bet tasai spyrėsi nuola
tos daugiau užmokesezio o ka
da naszle jau neturėjo daugiau 
pinigu, bedievis mete paveiks
lą in grabe ir sugryžo prie savo 
draugu.

Varginga motere atsisėdo 
szale paveikslo ir graudžiai ap
siverkė, laukdama gal pro ten 
kas eis ir prigialbes jai neszti 
toliau paveiksią. Vyresnis vai
kutis pradėjo rinkti žiedelius 
prie paveikslo ir rado toje vie
toje sidabrini pinigėli kuri pa-
davė motinai. Kada motina atė
jo prie tosios vietos, apžiurėjo 
temingai taja vieta ir pradėjus 
žerti žeme, rado puodeli pįl^l,' 
tokiu sidabriniu pinigėliu. Ta< 
da puolus ant keliu, padekavo
jo szirdingai Motinai Dievo už 
taip gausia dovana, kokia nie
kad savo gyvenime nebuvo re
gėjus.

Už kokio tai laiko važiavo 
pro tenais kaimuotis kuris su 
mielu noru paėmė motere su

miestelyje Ardetz gyveno var-| vaikais ir pa veikslu ant veži- 
ginga naszle Iselle Wahlern su’ mo. Tuojaus paskalas pasklydo 

po visa aplinkine ir kožnas gar
bino geradejyste Motinos Die
vo kad susimylėjo ant vargin
gos naszles su jos vaikucziais.

Dabar naszle galėjo dalaikyt 
ir iszpildyt duota prižadėjimai;! 
pastate nauja koplyczele m ku* • 
na patalpino paveiksią kuri 
žmones garbino kas diena. —F.

atlankydavo maža koplyczele 
užmiestyje kur prižadėjo kad1 
jeigu jos vaikucziai pasveiks 
tai atnaujins koplyczaite kuri 
jau buvo beveik sugriuvus.

Kada taja diena sugryžo na
mo, rado vaikuczius šedinezius 
lovelėje, siausdami tarp saves, 
suvis sveiki. Kas apraszys nu
audusios motinos džiaugsma? 
Pažino tuojaus galybe Motinos 
Dievo. Naszle, būdama dide
liam varge, negalėjo taip grei
tai iszpildyti savo duota priža
dėjimą. Nuo tosios dienos cze- 
dino kožna skatikėli dirbdama 
sunkei kad galėtu atnaujinti 

' koplyczele. Bet tasai czedini- 
j mas užtruko gana ilgai nes rei- 
' kejo pirma iszmaityt savo ma
žus vaikelius. I

Tame tai laike atsirado kokis 
tai bedievis, kuris žmonis mo
kino buk nereikia atidavinet 
paguodone paveikslams. Bet 
žmones neatsiminė ant mokslo 
bažnyczios kad paguodone ne-1 
siduoda ■ paveikslams tiktai 
tiems kuriuos paveikslas per- 
stato. Žmones pradėjo deginti 
visus szventuju paveikslus ko
kius turėjo namuose.

Naszle Wahlern negalėdama 
ilgiau nukensti tuju persekioji- 

j mu bedieviu, nutarė apleisti sa-

LABAI GRAŽUS

DEL KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

VOKIU da nebuvo Lietuviu 
. . , ., him ■kalboje ir busite užganė

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

su Konvertoms. *

Palm Springs, Calif. — Szioje 
aplinkinėje davėsi jaust du 
smarkus drebėjimai žemes ku
rie labai iribaugino czionaiti- 
nius gyventojus.

St. Paul, Minu. — Per iszge- 
rima trucinanczio alkoholiaus 
mire Mikolas Bukovski, 47 me
tu, jo pati 37 metu, Tamas Sher
man, 50 metu ir Franas Deneen, 
45 metu. Tas atsitiko laike na
mines partes.

Crewe, Anglija. — Nelaimėje 
susidūrimo trukiu likos sužeis
ta penkiolika žmonių netoli nuo 
stoties laike miglu.

Washington, D. C. — Pagal vogimtini kaimeli ir kitur apsi- 
' gyventi. Tame tai tiksle paėmė 
vaikus, iszejo in užmiesti ir ke
tino i 
kad
Szv. P. Marijos. Kada pribuvo 
prie koplyczaites jau rado ten 
bedievius griaunant koplyczai-! 
te bet paveikslo da nedalypste- ’ 
jo. Motere melde ju kad jai duo-, 

I tu taji paveiksią. Bedievei ati- ?
davė jai paveiksią bet liepe už 
tai jiems gerai užmokėti. Kada

įlSF’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.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

valdiszka naujausia surasza tai 
Suv. Valstijose lyg Julajaus 1, 
yra czionais 129,257,000 gyven
toju. Kada buvo paskutiiiis su- 
raszas 1930 mete, tai buvo 122,- 
775,046.

Vatikano Miestas. — Popie
žius paskyrė penkis naujus kar
dinolus, kurie yra Italais. Da-i 
bar randasi 69 kardinolai — 30 j 
yra svetimtaueziai.

Vancouver, B. C. — Daugelis naszle norėjo pasiimti paveiks- 
darbininku likos sužeisti laike 
muszio kuris kilo tarp darbinin
ku ir palicijos kada darbininkai 
pasiprieszino iszkrauti laiva su 
Japoniszku tavoru. Amerika ir 
Kanada boikotuoja Japoniszka 
tavora kad nekaltai užmuszine- 
ja Kinczikus laike kares.

1 nusiduoti in koplyczaite 
pasiimti isz ten paveiksią

koplyczaites jau rado ten

la, pasirodė kad jai buvo per 
sunkuss nes neturėjo pajiegu, 
ypatingai kad vienoje rankoje 
turėjo neszti punduleli o kitoje 
mažesni kūdiki. Paprasze vieno 
isz bedieviu kad jai nunesztu in 
netolima kaimeli o už jo darba 
jam užmokės. Žmogus, pasi-

PONAI BIZNIERIAI
Geisdami apteikt savo ge

rus kostumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1938 m.
ir iszsirinkt kokiu nori iszsi- 
rinkt.

DABAR LAIKAS!—užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!
W. D. BOCZKAUSKAS-Co.,

MAHANOY & A STS.,
MAHANOY CITY, PA.
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