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Isz Amerikos VARGSZAS PALIKO
$13,500

BUVO PATI
MILIJONIERIAUS

UŽRAKINO SAVO
PACZIA NAMIE

NE TIK ISZVARE
ISZ JO VELNE

GASPADINE JI MAITINO 
PER 10 METU; GAVO 

$6,375.

MIRE UBAGE. UŽMUSZE SAVO
SZVOGERKA.

Oklahoma City, Okla. — Mrs. 
Jane Howard Woodend, 84 me
tu amžiaus, kuri buvo pati New 
Yorkinio milijonieriaus, mire ne Fowler 
czionais kone ubage. Senuke j sei sumusze jos szvogeris. Jau 

~ dirbo czionais ant farmdb da-!nekarta prasikalto jis pasielg-
mones kad jos Jokūbėlis buvo Dusen, laike ji isz mielaszirdys- Į žiūrėdama visztas už ka aplai- damas panasziai su savo paezia 
apipainiotas pikta dvasia ir fes. Jis nekarta jai sake kad įgydavo po 30 doleriu ant mene- o paskutiniu- laiku iszeidamas 
kada tasai užmigo, aplaistė ji jeigu jis mirtų tai jai paliktu sį0 in darba, užrakino savo paezia

Motere buvo duktė turtingo namie. Teisme jis iszaiszkino

BET IR JI PATI ISZ NAMU. Philadelphia. — Visi mane 
kad Robertas Thomas, 84 metu, 
buvo labai vargingu žmogumDetroit, Mich. — Karolina Ltlvw v^&i118u 

Pietlick’iene buvo tosios nuo-1 todėl jo gaspadine, Mrs. Jennie

apipainiotas pikta dvasia ir

szventytu vandeniu.
Jokūbas staigai paszoko- isz

visa savo turtą. Gaspadine ma-

Barslay, Tex. — Pavieto 
gonbuteje ana diena mirė Fra- 

27 metu, kuria bai-

li-

Jokūbas staigai paszoko- isz ne kad senukas klejoja, ir nekar- daktaro ir kada apsivedė su sa-l buk tai padare del to, kad jo 
lovos pajutęs szalta vandeni Į fa juokdavosi pramindama ji'
ant veido ir taip supyko kad 
iszleke per duris. Taigi, pacziu- 
lei ne tik pasisekė iszvaryti vel
nius isz Jokūbo bet ir ji pati isz 
namu.

Po keliu dienu Jokūbas su- 
gryžo namo ir dabar užvede tei
smą ant persiskyrimo nuo sa
vo pacziules o motere apskundė 
ji ant jos užlaikymo. Dabar Jo
kūbas turi mokėti savo prisie- 
gelei po 15 doleriu ant sanvai- 
tes. — Moterėles, nenaudokite 
szverityta vandeni ant savo vy
ro o ypatingai jeigu jis yra szal- 
tas nes ir jums gali panasziai 
atsitikti ir galite netekti vyro.

milijonierium bet kada ana die
na senukas mirė, visi nusistebė
jo kada jisai paliko turto ant 13 
tukstancziu doleriu. Gaspadine 
pareikalavo už savo darba at
lyginimo ir sūdąs jai pripažino 
už prižiūrėjimą ir maitinimą 
senuko 6,375 dolerius o likusius 
pinigus pasiėmė miestas.

vo vyru, turėjo kelis milijonus pati girtuokliavo su svetimais 
doleriu turto, jos vyras pradėjo i vyrais ir pareidavo namo vely-

NUKIRPO NE TIK PLAU
KUS BET IR AUSI.

GILIUKIS VARGSZO.
Detroit, Mich. — S. B. Duane 

aplaike darba kaipo mazgoto
jas torielku kotelyje ir kada 
pradėjo savo užsiėmimą, stai
gai sukrito ant grindų. Locni- 
ninkas hotelio persitikrino kad 
tasai žmogus nebuvo valgęs tris 
dienas. Tas atsitiko vienuolika 
menesiu adgal. Nuo tosios die
nos suihiiaejo' jiTVT<t LaVO ’dž-

loszti ant Wall ulyczios ant 
spekulacijos ir in koki laika 
viską praszvilpe.

Jos vyras buvo tikru sportu 
ir puikiausia pasiredydavo vi
sam New Yorke. Turėdavo jis 
30 poru czeveryku, 75 overko- 
czius ir 60 siutu. Mete 1904 ne
teko jie visko.

bu laiku.
Taigi, ana diena užrakinęs 

paezia namie ir iszejas in dar
ba, atėjo jos sesuo ir ja iszleido 
isz jo kalėjimo. Szvogeris už tai 
baisei sumusze savo szvogerka 
kuri ant rytojaus mirė ligonbu- 
teje. Szvogeris uždarytas kalė
jimo iki teismui.

ney reikalauja 5,000 doleriu už darbo paežiai ir vaikams, pasi- 
szmoteli ausies kuri nupjovė 
barberis. Gunio Picurrio, kada 
jai apkirpinejo plaukus su elek- 
trikine maszinuke.

May tvirtina buk nuo tojo 
laiko kente didelius skausmus 
ir priek tam jos patogumas 
daug susimažino nuo kada nete
ko szmotelio ausies ir dabar spi- 
resi už tai atlyginimo.

likdamas sau isz užmokesczio 
tiktai 30 centu. Su sutaupytais 
pinigais nusipirko tikieta ant 
Airisziniu arkliniu lenktynių. 
Ana diena jis aplaike telegra
ma isz Anglijos kuris jam ap- 
reisz'ke buk jo arklys laimėjo 
$5,400 ir czekis jam yra jau isz- 
siunstas ant tosios sumos.

LAIMĖJO $150,000 PASILIKO 
JAM TIK $3,000

Salem, Mass. — Žymus czio- 
naitinis biznierius, Amos S. 
Strout, 72 metu, mete 1936 lai
mėjo ant Airisziniu lenktynių 
150 tukstancziu doleriu bet ka
da szeimyna atidarė jo paskuti
ni testamenta, ..nęrsįtikrinę kad 
isz to miizlniszko turto pasiliko 
tiktai 3,000 doleriu. Likusis tur
tas pasiliko del jo sesers, 75 me
tu amžiaus, Mrs. Jennie Lan
don, kuri iszaiszkino kad jos 
brolis buvo nevedes ir kada lai
mėjo pinigus, turėjo gerus lai
kus, paaukaudavo daug pinigu 
ant mielaszirdingu tikslu ir bu
vo geru sportu visiems.

ŽIŪRĖDAMAS ANT MIRSZ- 
TANCZIOS PACZIOS, SZIR- 

DIS JAM TRUKO.
Cedarledge, Pa, •— Dorothy ; 

Forrest, 49 metu, mirė nuo už
degimo plaucziu. Porele gyveno 
dideliam sutikime ir meileje ir 
visados iszeid^vo abudu jeigu 
kur turėjo koki reikalą. Kada 
motere mirė, vyras stovėdamas 
prie grabo, dirstelėjo ant savo 
mylimos iszbalusio veido, atsi
duso gilei ir sukrito ant grindų 
be žado prie grabo. Paszauktas 
daktaras nutarė buk Forrest 
mire szirdies liga nes szirdis 
truko jam isz dideles gailesties. 
Už keliu dienu abudu likos pa
laidoti vienam kape, nepersi-1 
skirdami ne po mireziai. Keturi 
vaikai pasiliko sierateleis.

MIRĖ SENIAUSIA AMERI
KOJE LIETUVE.

Pittston, Pa. — Praeita san- 
vaite czionaitineje ligonbuteje 
mire Agnieszka Tamosziuniene, 
kuri gyveno ant 75 Chestnut 
ulyczios, Inkermone.

Velione paliko dvi dukteres: 
S. Stoliniene ir B. Barsztiene. 
Pagal kunigo Kasakaiczio liu- 
dinima tai velione turėjo apie 
112 metu. Manoma kad tai buvo 
seniausia Lietuve Amerikoje.

PANĖRĖ PACZIULES GAL
VA IN KARSZTA VANDENI.

Plattsburg, Kans. — Walter 
Coggeshell, 32 metu, turės at
sėdėti du metus kalėjime už ne- 
žmoniszka pasielgimą su savo 
pacziule kuria norėjo apszutyt 
kaip kiaule. Laike teismo varg- 
šze kalbėjo sudžiui:

1 ‘ Ana diena mano vyras, pa- 
rejas namo vėlybu laiku, gavo 
nuo manes iszbarti nes už daug 
praleisdavo savo laika ir pini
gus pulruimiuose ir karczemo- 
se. Supyko jisai baisei ant ma
nes už tokius pamokslus, pa
griebė mane už sprando ir inki- 
szo galva in karszta vandeni,

SUDEGINO SAVE KAD JI 
MERGINA PANIEKINO.
Mineral Springs, N. C. — La

bai nuliūdęs kad jo mylima, su 
kuria merginėsi per keturis me
tus, ji atmete ir susižadėjo su 
kitu, Benas Paoli, 28 metu, su
stojo užmiestyje, aplaistė auto
mobiliu su gazolinu ir pats sa
fe jto lanr^pridcjc? abgtūka.' 
Liepsna apėmė automobiliu ir 
Bena. Farmerei pamate degan
ti automobiliu ir jame sėdinti 
jauna žmogų, isztrauke ji ir už
gesino liepsna, nuveždami ji in 
artima ligonbute bet fenais jis 
mire in puse valandos laiko. 
Vienas isz farmeriu, kuris ji 
isztrauke isz deganezio automo- 
biliaus, taipgi smarkei apdege. 
Mergina dagirdus apie baisia 
nelaime buvusio savo mylimo, 
staigai neteko proto.

LIETUVEI TURĖJO MASI
NI SUSIRINKIMĄ.

Philadelphia. — Svetainėje 
ant 2715 E. Allegheny avė., Lie
tuvei turėjo masini susirinki
mą ant kurio susirinko dauge
lis žmonių. Susirinkimą vede 
Jonas V. Grinius, kuris prigial- 
bejo savo broliui 20 metu adgal 
sutverti neprigulminga Lietu
va. Brolis Kazys buvo areszta- 
votas ir uždarytas Minsko ka
lėjime isz kurio iszbego ir gavo
si in Amerika o kada Lietuva 
adgavo savo laisve, nuplaukė 
adgal in tėvynė ir likos paženk
lintas ministeriu. Brolis Jonas 
sziadien sako kad Kazys pri- 
gialbsti prezidentui Smetonai 
valdyme Lietuvos ir kovoja 
priesz visus diktatorius. Turi 
jisai broli Baltimoreje ir viena 
Chicagoje o penkis brolius ir se- 
seros turi Lietuvoje.

Ant* susirinkimo laikyto Pa- 
nedelio vakara likos nutarta 
kovoti lyg paskutiniam priesz 
taika su Lenkija ir siunsti pro
testus in Washingtona ir kitus 
sklypus kad užstotu už Lietuva. 
Susirinkime dalyvavo apie 5000 
Lietuviu isz visu daliu miesto 
ir paaukauta 372 doleriai ku
riuos iszsiunte in Lietuva.

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
KRUVINI MUSZIAI ANT 
ISZPANISZKO FRUNTO.
Hendaye, Francija. — Iszpa- 

nisz-ki pasikelelei jau randasi 
apie szimta myliu nuo Barcelo- 
nijos. Dundėjimas milžiniszku 
armotu aiszkei girdėt mieste ir 
jeigu taip smarkei kovos toliaus 
tai už kokios sanvaites laiko in- 
cis in miestą. Daug kareiviu už- 
muszta tuose musziuose 
abiejų szaliu.

ant

BOLSZEVIKAI VELA 
SZAUDE 5 KALTININKUS.

Moskva, Rusija. — Penki kal
tininkai likos suszaudytais ir 
keli nubausti kalėjimu už su- 
ardinejima kasyklų Prokopiev- 
ske, Siberijoj. Trockio agentai 
naikino viską kas davėsi sunai
kinti kad sulaikyti pramonys- 
ta, buvo jie priežastim visokiu 
nelaimiu ir nužudė tūla motere 
Stakanoyiene, kuri buvo liudi
ninke priesz juos pasakydama 
kaip tieji Trockinei degino val- 
diszka tųrta.

SU-

KOKIS SZIADIENI
NIS PADĖJIMAS
TARP LIETUVOS

IR LENKIJOS
Kaunas. — Ant tikrųjų tarp 

Lietuvos ir Lenkijos likos pa
daryta. taika ir kariszkas pavo
jus visiszkai dingo. Abudu 
sklypai sutiko pataisyti gelež- 
keli tarp rubežiu ir pradėti ko
munikacija tarp Vilniaus ir 
Kauno.

—' Ministeris Joseph Beck 
daug prisidėjo prie padarymo 
taikos tarp tuju sklypu.

■— Lenkiszki laikraszcziai 
raszo kad Franciszkus Charwat 
likos paženklintas ministeriu in 
Kauna, Lietuva o pulkininkas 
Kazimieras Škirpa, delegatas 
in Svietine Lyga važiuoja in 
Warszawa kaipo Lietuvos mi
nisteris.

— Lietuvoje da vis viesz- 
anadinimas isz

MIRUSI DUKRELE NEDUO
DA TĖVUI PASILSIO.

Calvert, Mass. — Mikolas
Biegun, kuris gyvena czionais kuris stovėjo bliude ant pe- 
netoli nuo farmukes, buvo pri- cziaus. Negana to, kerszino kad 
verstas apleisti savo narna ir mane užmusz.” 
kraustytis in kita vieta isz prie
žasties kad jam neduoda pasil-'me pasakė kad negali gyvos 
šio jo mirusi dukrele Rože, kuri moteres szutyt nes taip geras 
badai atlankydavo tęva nakti-Į vyras su motere nepasielgineja 
mis per kėlės sanvaites o isz pa- o gal du metai kalėjime ji ap- 
eiles davėsi girdėt name visokį malszys nuo to karszczio.

PO 6 METU PIRMA SYKI 
ATIDARĖ BURNA.

Danville, Pa. — Normanas
Nebrovski, szesziu metu am- baladojimai, durys miegkam-j
žiaus, ana diena pirma syki ga- bario paezios atsidarinedavo o 
Įėjo atidaryti burna ir valgyt kuknioje puodai ir blekes nu- 
kaip ir kiti vaikai, isz priežas- 
tes pasekmingos operacijos. 
Vaikas, būdamas dvieju mene
siu amžiaus, iszpuole isz lovu
kas ir susižeidė sau žanda ir nuo 
tos dienos negalėjo jo atidaryti, 
nieko nevalgyt ir kalbėti. Mai
tino ji tik su sriuba. Daktarai 
ketina padaryti ant jo da kita 
operacija ir tikisi kad vaikutis 
visiszkai pasveiks.

AMERIKA NEPIRKS DAU- 
-j GIAU SIDABRO NUO H

MEKSIKOS.
"Washington, D. C. — Už tai 

kad Meksikoniszka valdžia už
griebė Amerikoniszkus aliejaus 
szulinius vertes apie 40 milijo
nu doleriu, prigulinti prie Ame- 
rikoniszku kompanijų tai Ame
rika paliovė pirkinet sidabrą 
nuo Meksikos kurio pirkineda- 
vo kas meta beveik už du mili
jonus doleriu.

MOTINA RŪKYDAMA PA- 
PEROSA ISZDEGINO 

KŪDIKIUI AKI.
Baltimore, Md. — Katre Gi- 

nalskiene, sėdėdama ant lovos 
ir žindydama maža kūdiki, rū
ke paperosa. Staigai karszti pe
lenai nukrito nuo galuko pape- 
roso nukrisdami tiesiog in kū
dikio akute kuri likos baisei ap
deginta. Paszauktas daktaras 
pasakė kad kūdikio akute likos 
iszdeginta ir pasiliks aklas.

WPA PRIĖMĖ 113,000 DAU
GIAU DARBININKU.

Washington, D. C. — Works 
:-j įSudžia duodamas jam baus- Progress Administracija ap- 

----- 1— i.- i reiszke buk pabaigoje sanvai
tes 19-ta Kovo, turėjo 2,356,875 
darbininkus ant visokiu WPA 
projektu arba 113,010 daugiau 
ne kaip sanvaite priesz tai. Ma
noma pakelti taji skaitlį ant 
puses milijono daugiau darbi
ninku Apriliaus menesyje.

puolinėjo nuo lentynų. Biegu- 
nas kalba buk du metai adgal 
jo dukrele atėmė sau 
isz priežasties kad tėvas nepa-
velino jai teketi už vyro kuri la
bai mylėjo, už ka aplaike nuo 
tėvo keliolika ypu su diržu per 
peczius. Dabar dukrele neduo
da tėvui ramybes atsimokėda
ma jam atsilankydama nakti
mis ir ji baugina.

SUPLAKĖ 3 METN SŪNELI, 
NUBAUSTAS

MENESIU
Baltimore,

ANT TRIJŲ 
KALĖJIMO.

Md. — John

DVYLIKA SENU ŽMONIŲ 
SUDEGĖ PRIEGLAUDOJE.

Qutfannen, Szvaicaryja., — 
Arle r pusiaunaktyje czi^ais 
umd^^erprie^^urja <lel. s« 
žmonių, kurioje radosi apie
senukai. Ne visi spėjo isz na
mo iszsigialbeti, nes dvylika 
sudege ant smert, o keliolika 
smarkei apdege.

patauja ne 
tosios taikos bet kaip girdėt tai 
turės susitaikyt ir gyventi su 
savo karminka Lenkija sutaiko- 
je ir uamirszti neapykanta ko

 

kia vie|zpatavo tarp Lenkijos

>8 per 18 mętu o ypa- 
imiu.

— Buvusis apgynimo mi
nisteris, Stasys Dirmantas, ap
reiszke buk Lietuva kovos su 
Lenki jo kada ateis gera proga 
ir laikas bet sziadien tegul ko
voja tik diplomatai su liežuveis 
nes tokis būdas tebyriam laike 
yra tinkamiauses ir saugiauses.

SKRANTONO DIECEZIJOS 
VYSKUPAS O’REILLY 

MIRE.
Miami, Florida. — Vyskupas 

Tamoszius O’Reilly, isz Scran
ton, Pa., diecezijos, mirė czio
nais praeita Petnyczia- nuo 
krauja-tekio. Badai in jo vieta 
buvo paskirtas William Hafey, 
vyskupas isz Raleigh, N. C. 
Laidotuvėse dalyvavo pats kar
dinolas Raugherty ir daugelis 
kunigu ir vyskupu.

Velionis vyskupas buvo tai 
tas pats vyskupas kuris už
draudė ^vetimJauoziams lai
kyti piemenėlių Miszias per Ka
lėdas, sakydamas kad foreigne- 
rei negali laikyti Miszias pu
siaunaktyje.

ISZVEŽE JA IN GIRRIA IR 
TEN NUŽUDĖ.

Czenstakava, Lenk.,—-Kaime 
Brynduosia, atsibuvo baisi žiu- 
dinsta, kuri sujudino visa apy
linke. Priežastis: tėvai pri
vertė savo sunu, kad nužudytu 
savo paezia.

Mikolas Szczyc, apsipaezia- 
vo su Ona Kocziakiute, isz ar- 
tymo [kaimelio, ir po keliu me
nesiu sūnūs sugryžo atgal pas 
tėvus. Tėvai labai neapkentė 
jaunos marezios ir net du syk 
iszvare isz grinezios. Tula die
na, tėvas, brolis ir Mikolas isz- 
siveže marezia in girria ir ten 
ja nužudė. Pravažiuojenti 
žmonis isz miesto girdėjo ne
laiminga vaitojant bet vieta 
negalėjo surast. Palicija isz- 
tyrinejo viską, ir visi kaltinin
kai likos uždaryti kalėjime.

PACZIULE INDEJO JAM 
DEGTUKU IN GRABA ANT 

AMŽINOS KELIONES.
Haskovo, Bulgarija.,— Uki- 

BANDTTAI KANKINO SAVO ninkas Burgas Kovtchas, gy
venantis kaime Demotika, mė
go labai rūkyti, o kada mirė, 
paliko testamenta,. Parasze

UBAGO SKARBAS
PATALUOSIA

Vilnius.,— Apie įdvideszimts 
myliu nuo czionais, mirė Bro
nius Kuskovskis, 97 metu am
žiaus, kuris užsiimdavo Ubaga
vimu po visa apylinke. Senu
ką vedžioję jo sūnūs. Kada se
nukas mirė, kaimynas atėjo ji 
parengti ant palaidojimo, o ki
ti kaimynai pradėjo dėti aukas 
kad už jas galėtu senuką palai
doti. Viena isz kaiminku no
rėdama iszvedyt patalus, rado 
didele skurine maszna prigu
linti prie senuko, kurioje rado
si auksinei rublei ir daug bu- 
maszku, ant keletos tukstan- 
cziu! zlotu. Sūnūs nieko neži
nojo ir nedasiprato kad tėvas 
turėtu teip dideli turtą ir isz 
džiaugsmo staigai susirgo szir- 
dies liga, bet in laika daktaras 
atvažiavo ir ji iszgialbejo.

AUKAS IR APVOGĖ ANT
95,000 DOLERIU.

Long Island, N. Y. — Bandi
tai gavosi in narna Charles Mil- į kad jo motere indetu jam in 
grim kuri kankino su degan-; graba, jo mylima pypkute ir

DEL SKURDO ŽUDOSI 
ŽMONES.

Žapyszkio apylinkėj, Jonisz- 
kio kataliku kapinėse nusinuo
dijo Ant. Dubikaitis, 40 metu

TELEGRAFISTAI APLAIKE 
PADIDINIMĄ MOKESTIES.

New York. — Postal Tele
graph kompanija apreiszke kad 
padidino savo 15,000 darbinin
kams mokesti nuo 2 lyg 4 dole- 
liu ant menesio, bet tieji, kurie
aplaiko daugiau kaip po $160. ežius doleriu vertes brangeny-

ežiais paperosais kad pasakytu tabaka, kad turėtu ka rūkyti j amžiaus. Priežastis: nepake- 
kur turi paslėpęs brangenybes ilgoje kelionėje. Motere iszpilde, liamas gyvenimo skurdas.kur turi paslėpęs brangenybes ilgoje kelionėje. Motere iszpilde, 
ir pinigus. Banditai taipgi tuom1 jo paskutine vale bet atsiminė 
pecziu budu kankino tarnaite, kad testamente nieko neparasze 

apie degtukus. Manydama kad 
neturės kuom užsidegti pyp
kute, indejo jam in graba kėlės 
dežu'kes degtuku. — O gal se
nukas aipie tai neatsiminė, nes

ęyvasti: Brown, 41 metu, mekanikas, li
kos nubaustas ant deszimts me
nesiu už suplakima diržu savo 
trijų metu sūnelio taip smar
kiai kad daktaras turėjo ji ap
žiūrėti ir nuvežti in ligonbute.
Tėvas aiszkino sudžiui buk jis
netiki in glamonejima vaiku tik'ant menesio, neaplaikys padi- biu ir pinigais ir prasiszalinoĮmane, ka;d eis in vieta kur jam 
reikia mokyti juos su diržu. dinimo. automobiliuje. nereikės detuku!...

ir du vaikus. Nukirto telefono 
dratus kad negalėtu praneszti 
palicijai apie vagysta. Banditai 
paėmė daugiau kaip 95 tukstan-

automobiliuje. nerei’kes detuku!...

APVOGĖ DIEVO MOTINA 
IR SZVENTA JUOZAPA.
Lietuvos laikraszcziai prane- 

sza, kad Szaukenu bažnyczioje 
Sziauliu apskr., buvo apvogtas 
Dievo Motinos ir Szv. Juozapo 
altorius. Nuimti (užtiesalai ir 
kitokie dalykai iszneszti.



‘ ' S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt Naziu Kariszkas Vadas

Žmogiszkos tragedijos isz.. . 
kvailybes.

Szimas G-rapp, isz Louisville, 
ivy., nežinodamas ka daro, pa
griebė kirvi ir uždavė juomi 
>er galva savo paežiai... Mo- 

.cre, turinti 54 metus, sziadien 
guli mirtinam padėjime o jos 
’•yrąs, 65 metu, lauke kalėjimo 
bausmes ir kaip rodos praleis 
paskutines dienas savo gyveni
ne kalėjimo.

Ar apie tokia pabaiga gyve
nimo manste tieji du žmones?.»

* # *
Los Angeles, Calif., ana die

na pasibaigė teismas vyro ku- 
i is nužudė savo paezia ir jos 
meiluži. Likos paleistas ant 
iiuosybes. Bet gyvenimas su- 
• raukytas... Dingo visa viltis 
apie ju ateinanti gyvenimą ir 
laime.

Kėlės dienas adgal laikrasz
cziuose buvo patalpyta paveiks
las žmogaus, isz Baltimore Md., 
kuri szerifas plake per peczius 
su rimbu, už nemielaszirdinga 
suplakima savo paczios.

Tame laike abudu su draugu 
losze kazyrems. Vyras su drau
gu Susipesze ir ant galo susi- 
musze. Vyras likos skaudžiai 
sumusztas per paezia ir dranga 
o paeziule už tai aplaike kelioli
ka geru žandiniu kad net kelis 
dantis jai iszmusze.

Vyras likos da,uždarytas in 
kalėjimą... plakimas su rimbu 
per peczius — ir gyvenimas to
sios jaunos .poros pairo?'

* * * k
Didžiausia procentą prasi

žengimu tarp jaunuomenes pa-

buvo isz priežasties iszpažini- 
mo moteres savo kaltes po szliu
bui kad pirmutinis mylimas su
bjaurino ja. kada buvo jauna'

teismas moteres kuri nužudė 
savo priesz-szliubini jauniki, 
kurio lavonu insiuvo ih maisza 
ir paskandino upeje. Motere tu
rėjo savo meilingus atsilikimus 
o po isztekejimui gimė jos ku- 
plikis ir gailedamasi už savo nu- 
Isidejimus, prisipažino prie vis-

Field Marszalka Herman 
Wilhelm Goering kuris daug 
prisidėjo prie užgriebimo Aus
trijos. Laike prakalbos aiszkino 
jisai kad Vokietija geidžia už
laikyti Austrija ir padaryti isz 
jos tinkama sklypą ir tokiu ba
du gvarantyt svietui pakaju 
ateityje.

venima.
•Jc 'Jc

Skaitant 'laikraszcziuose apie 
visokius szirdingus nesuprati
mus moterių ir ju naminius ne
supratimus, apie kuriuos raszo 
tankiausia paczios moteres, tai 
pasirodo kad 90-tas procentas 
moterių nežino apie gyvenimo 
pareigas ir nesupranta savo gy
venimo užduoeziu.

O tai del to kad czionais nie
ko jas nemokina kaip turi gy
venti: nemokina ne namie, 
mokslaineje, bažnyczidje ne 
rasztuose. Moteres mokina mer
gaites o joms paezioms reikia 
mokslo pri^gyvenimo, — prie 
sziadieninio gyvenimo.

Todėl czionais, turtingiau-

vyras paežiai niekame nepasiti
kėjo nes mane kad ir po apsi- 
vedimui ji apgaudinėja. Norė
dama pertikrini savo vyra, kad 
ji tik jam yra isztikima, padavė 
jam szitoki užmanymai “Pa
kviesiu ji in namus o tu pasi
slėpsi. Isz mano pasielgimo su 
juom, o jis su manim, .galėsi su
prast, ar tau esmių isztikima ar 
ne.”

Vyras sutiko ant to užmany
mo. Abudu pasielgė pagal su
tarti bet senas pažystamas no
rėjo primyt praėjusius laikus 
ir tas ji pražudė. Abudu ji nu
žudė ir dabar laukia sūdo nu
sprendimo. Teismas tęsęsi kone 
du metus.

Tarp musu Lietuviu ežia 
Amerikoj, ypatingai tarp jau
nu mergaieziu panasziai dedasi, 
kurios siauezia su ugnia, neat- 
simindamos ka joms gali tas at- 
neszti ateityje ju vedusiam gy
venime. Kada apsiveda, vyras 
dažino apie jos praeita gyveni
mą isz ko kyla tankus nesupra
timai, persiskyrimai, motere 
iszbega su kitu arba ant galo 
užsibaigia kruvinai tragedija.

Geriausia kad merginos isz- 
pažintu savo prasikaltimus vy
rui isz laik o tada jis negalėtu 
jai iszmetineti nes kas atsitiko

persiskyna -vienas”'nuo"Tnfo. 
Tai ne juokai bet tikra teisybe 
paduota isz palicijos suraszu.

* * *
Szesziolikos metu studentas 

isz auksztesnes mokslaines, pa
pjovė savo motina su peiliu. 
Motina geide kad jos sūnelis 
pasiliktu dideliu muzikantu. Ir 
tasai “muzikantas” užgrajino 
motinai paskutini marsza bet.. 
peiliu per jos gerke. Kame bu
vo priežastis tosios baisios žu
dinstos? Sūnelis per kėlės san- 
vaites slapstėsi nuo mokslaines 
ir apgaudinėdavo motina o toji 
gera motina pradėjo iszmetinet 
savo šuneliui ir už tai aplaike 
smerti.

* * *
Klek tai panasziu gyvenimo 

tragedijų turime kas diena... 
tiek žudinseziu... tiek sulaužy
tu szirdžiu... Isz kokios prie
žasties? — Daugiausia isz žmo
nių aklumo.

* * *
Tukstancziai ir milijonai 

žmonių, gyvenanti sziuose ne- 
normaliszkuose laikuose, per
eina visokius kentėjimus, eina, 
in kalėjimą, ant kartuvių — 
vien tik del to, kad nemokėjo 
gyventi. Jie nebuvo iszmokyti 
kaip turi gyvent. Buvo neisz- 
manelei nes nežinojo ir nenorė
jo iszmokti patys kaip gyvent 
t°je gyvenimo mokslaineje. O 
gal mane kad jie yra už daug 
mokyti ir iszmintingi ir jie ži
nojo kaip geriausia gyvent.

Ir todėl del tuju milijonu 
žmonių, kuriems nuduoda kad 
žino kaip gyvent ir kad j u nu
žiūrėjimas yra geriauses, grei- 
cziau ar vėliaus tas gyvenimas 
“iszklos jiems baika” ir pada
rys jiems netikėta szposa — la
bai graudinga szposa. Tada jau 
bus per vėlu pataisyt taji gy-

jljLfcLKn jjdĄy.svieto,.i^r^ ,priės^tai'_tai. vyro ąy merginos, 
daugiausia persiskyrimu, dau
giausia jaunuomenes prasižen
gimu, daugiausia vagyseziu, 
apgavysežiu, rakietu, žudins
eziu ir daugiausia sulaužytu 
gyvenimu.

Tūlas musu skaitytojas raszo 
in redakcija užklausdamas: 
“Ar mergina ir vyras turi iszsi- 
spaviedot vienas kitam apie sa
vo praeita gyvenimą pirm ne
gu su juom susirisz mazgu mo
terystes ant viso gyvenimo?”

Pagal musu nuomone tai ge
riausia yra iszsispaviedot 
priesz szliuba jeigu iszteki už 
vyro ar moteres nes po tam at
sitinka baisios žudinstos, pasi
metimai ir nesutikimai isz tos 
priežasties.

Atsitinka kad motere turėjo 
'kokius meilingus atsitikimus su 
kitais vyrais priesz szliuba. — ir 
tik po szliubui iszsispaviedoja 
savo vyrui apie praėjusi jos gy
venimą. Po tam užeina visokį 
nesupratimai, neapykanta, per
siskyrimai, o kartais atsitinka 
kad vyras su tokia motere nu
žudo buvusi jos jauniki.

Taigi, nekarta užeina klausy
mas: ar motere turi iszsispavie
dot vyrui savo praėjusi gyveni
mą ar visai apie tai užtylet? Ne- 
kurie yra tosios nuomones kad 
mergina ar vyras turi iszpažin- 
ti savo mylimai ar mylimui vis
ką priesz apsivedima o jeigu 
priesz szliuba to nepadaro tai 
po szliubui tegul laiko druezei 
sukandus liežuvi.

Nesenei Floridoje buvo atsi
tikimas kad motere su vyru nu
žudė pirmutini jos jauniki už 
ka vyras turėjo mirti elektriki- 
neje kėdėje, motere, pagimdžius 
kūdiki, likos uždaryta kalėjime 
ant deszimts metu. Kūdiki pa
ėmė gimines ir tai viskas tas

nekalto bet po tam už vėl u buna 
tokis iszpažinimas ir geriau 
kad tada visai užtylet apie savo 
“jaunystes kvailumą.”

Bet ir tas gali užkenki po 
apsivedimui nes po kokiam lai
kui vyras gali netikėtai dagirst 
apie “szposelius” savo paeziu- 
les ir be peklos neapsieis. Sziaip 
ar taip negerai. Bet geriausia— 
gyvenk dorai o po tam nereikeg 
gyvent nuolatinėje baimėje, ne
rimastyje ir turėt graužimą 
sanžines.

“Kaip danguje taip ir ant že
mes” — kalbame poteriuose 
bet ar danguje atsibuvineja to
kios velniavos kaip sziadien 
ant svieto. Jeigu taip butu tai 
vargingam ir teisingam žmogui 
nebūtu atsilsio ateinaneziam 
gyvenime.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a

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

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorįns 

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

W. D. boczkauskas.co., 
Mahanoy City, Pa.

IdRASI APGAVYSTaIwPA VEDA KLIASAS
Laikraszcziai Paryžiniai skel-j ATEIVIAMS 

bia apie sekanti atsitikima: Ko-I 
.... v , Su ėmimu paskutinio gvven-kis tai žmogelis, apdriskęs, su1 ‘toju suskaitymo 1930 m., pa- 

jaiszkejo, kad beveik milijonas 
Į svetur-gimusiu žmonių, kurie 
'ežia gyvena, negalėjo kalbėti 
į Anglu kalbos. Tas nereiškia 
kad tik tiek nemoksliu yra szio- 
je szalyje. Daugiau kaip keturi 
milijonai žmonių — ateiviu ir 
svetur-gimusiu — buvo užre- 

i korduoti nemoksliaįs 1930 m.
Ir nuo to laiko, mokytojai vi

sose szalies dalyse stengia su
mažinti tas skaitlynes.

Pereitais dviejais metais, 
Works Progress Administraci
ja, valdiszka insteiga kuri tei
kia paszalpa biedniems asme
nims besamdant juos prie jiems 
gerai žinomu darbu pakol jie 
gali rasti privatiszko darbo, 
samdė skaitliu mokytoju vesti 
kliasas svetur-gimusiems asme
nims. Szitie WPA mokytojai 
taip gerai atliko savo darba 
kad skaitlius svetur-gimusiu, 
kurie negali skaityti ir raszyti 
Anglu kalbos vis mažėja.

Speciales kliasos laikomos 
beveik kiekviename dideliame 
mieste ir daugumoje kaimiszku 
apielinkiu. Szitose kliasose jau
ni ir seni sykiu mokinasi, isz 
pradžios jie iszsimokina kaip 
skaityt ir raszyti Anglu kalba 
ir vėliaus apsipažysta su szios 
szalies istorija ir paproeziais. 
Ir aeziu szitam darbui daugu
mas isz ju gali pasekmingai isz- 
laikyti kvotimus kuriuos jie 
turi imti priesz tapstant Ame
rikos piliecziais.

Bet didelis ‘ problemas yra 
gauti daug žmonių kurie isztik- 
ro reikalavo ir to prasilavinimo 
pageidavo, lankyti egzistuojan- 
czias kliasas. Tas buvo ypatin- 
gai

!senu cilinderiu ir suplyszuseis 
Jczebatais priejas prie furmono 
automobiliaus tarė:

Szoferis dirstelėjo ant nužiu-

masis.
-— Noriu pavalgyt pietus.
Szoferis nusijuokė ant visos

SZITOS ARMOTOS UŽLAIKYS PAREDKA AUSTRIJOJE.
Vokiecziai užemia Austrija, prisiuntė ir tukstanezius ka

reiviu ant užlaikymo paredko ir prispyrimo gyventoju ant isz- 
7pildymo ju norus ir vėlinimus. Ant prispyrimo savo žodžio tu- 
gri tukstanezius szitokiu armotu.

NEPATIKO VILKUI
ŽMOGIENA

Kuomet dar Vieszpats Jėzus 
vaikszcziojo ant žemes, viena 
karta at ėjas pas Ji vilkas ir 
taip atsiliepęs:

— Vieszpatie! leisk man nors 
viena syki paragauti žmogaus 
mėsos!.. toks man užėjo noras 
kad negaliu save jokiu budu no
rminti!. . nežinau ne ka daryti.

— Na, — tarė jam Vieszpats,
— jeigu jau tau tokia didele pa
gunda užėjo, kad jos kitonisz- 
kai negali nusimesti, tai leidžiu, 
gali!.. tik žiūrėk, kad neestum 
ne vaiko, ne moteriszkes o tik
tai berną.

— Gerai, gerai Vieszpatie!— 
atsake su džiaugsmu vilkas.

Ant rytojaus, kaip tik eme 
szvisti, atėjo jis prie kelio ir at
sigulė netoli krumu. Palaukes 
gera valanda, žiūriu- atslenka, 
kažin-kas keliu, eina pamaži, 
susikūprinęs, kosti ir dejuoja. 
Kada priėjo artyn, vilkas tuoj 
sustabdė ji ir užklausė: — kas 
tu per vienas?

— U-gi ar nematai kad sena 
boba! — atsiliepedrebantis se
nos moteriszkes balsas, einu in 
bažnyczia pasimelsti.

— O, tai eik, eik. ..! Dievas 
yra labai geras, tai reikia Ji 
garbinti!.. eik, eik, asz ežia ne 
tavęs laukiu!

— Palukejas dar pusvalandi, 
žiuri — vela ateina kas. Visas 
tik kruta, juda, dairosi, kraipo
si in szonus, tai pabėgės trupu
ti, tai vėl žingine eina. Vilkas 
tai pamatęs, prisiglaudė prie že
mes, prispaudė galva prie kojų 
ir laukia. Nepažinstamas priėjo 
ties ta vieta, kur gulėta vilko.

— Sustok! — riktelėjo vilkas.
— Kas tu esi?

— Asz esu vaikas!.. einu in 
mokykla!

— A, tai eik, eik!. . ne tavęs 
asz ežia laukiu!

Pagulėjas dar kiek, iszgirdp 
kad. vol kas atidunda. Vėl tuo
jau prisispaudė prie žemes ir ne 
krust, tarsi negyvas. O ežia tik 
atitaukszi didelis au'ksztas žmo
gus, sermėga apsivilkės, klum
pėmis apsiavęs, eina net žeme 
dreba. Žiliui isz džiaugsmo net 
pati uodega pradėjo krutėti.

— Stok! — suriko szokdamas 
ant kojų, kada žmogus prisiar
tino. — Kas tu esi ?

— Asz esu bernas!. . tarnauju 
ana pas ana ūkininką!., einu 
pas kalvi noragu pataisyti!..

— Aa!.. tai man Vieszpats 
Jėzus leido tave sziadien suėsti!

— Na, kad tokia Dievo valia, 
tai ka darysi, nesiprieszinu. Tik 
praszycziau kad leistumei man 
pirma nueiti in szituos krumus 
ir prisirengti prie mirties!

— O, tai gali padaryti!. . asz 
ežia truputi palūkėsiu!

Bernas nuėjo in krumus, isz- 
sipjove drūta lazda, pakiszo ja 
po sermėgos skvernu ir sugry- 
žo pas vilką.

— Tai dabar vilkeli, — pra
bilo bernas, — kad tu žinotum 
jog asz priesz mirsiant neturiu 
ant tavos jokio piktumo, leisk 
pabueziuoti tau in uodega!

— Gerai, gerai! — pritarė su 
pasididžiavimu vilkas ir atsu
ko užpakali.

Bernas paėmė už uodegos, ap
suko ja sau apie ranka ir, isz- 
sitraukes lazda isz po skverno, 
kai pradės duoti vilkui in nu
gara, kad pradės muszti, primu- 
sze ji ir, pusgyvi palikes nuėjo. 
Negreit atsikėlė vilkas. Kada 
po kokiam laikui pasveiko, su
tiko jis vėl Vieszpati Jezu.

— O ka, ar gardi žmogaus 
mesa? — užklausė Jėzus.

— O, VieszpątieJ.. karli žmo- 
gaus mesa, labai karti; jau ve- 
luk avis ir kiaules smaugti negu 
žmogienos daugi aus ragauti!

— A matai! — atsake jam Isz- 
ganytojas, — maitinkis tuo, kas 
tau yra skirta o negeisk to, kas 
yra uždrausta.

' A. 1 Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ 
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Ofisai Dviejose Vietose *>

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

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

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaua Itztikitniauri* Graboriut 

:: Gabiausia^ Balsamuotojaa ::
Geriausia Ambulance 

(C patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 

YL 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 pagialbinink* 
moterems. Prieinamo* 
prekes.

DU OFISAIs
MAHANOY CITY;516 W. Sprue. S*

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str.*.

Hell Telefoną* 53R-5

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES 
----- *___ _

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

- - Iszsirinkai gerai, mano 
mielas, isztikruju galima tenais 
pavalgyt gerus pietus bet kaip 
man yra žinoma, pirmiausia rei
kia tureli riebia maszna, antras 
dalykas, turi būti gerai pasirė
dęs o treczias, reikia būti džen
telmenu. Trys dalykai kurie tau 
neatbūtinai yra reikalingi.

— Turi teisybe, — atsiliepe 
nepažinstamas,-— bet žmones 
lankei biustą. Asz esmių grafas 
de Lauzun o ėjau isz laižybu su 
savo prieteleis jog szitam pare- 
dale važiuosiu automobilium po 
miestą Paryžių ir pavalgysiu 
pietus kotelyje de la Paix. De) 
tavęs atsiras szimtas franku.

Nepažinstamas kalbėjo taip 
atvirai rodos prie to buvo pa
pratęs jau nuo senei. Szoferis 
automobiliaus tuojaus permai
nė savo nuomone. Užsidėjo kc- 
puse ant akiu, perpraszinejo 
žmogų tukstanezius kartu kal
bėdamas jog tuojaus suprato 
ant jo, jog paeina isz augszto 
gimimo, po tam sėdo su grafu 
in automobiliu. Vežimas nulėkė 
kaip vėtra ir sustojo prie kote
lio de la Paix. Szoferis nubėgo 
tuojaus in koteli ir apsakė 16c- 
nininkui įbuk jo .pasažierius, 
grąfAtįJjl’iįziį^^isz^ Trįežgsįįėš 
laižybu, pasirodys kaipo valka
ta ir suvalgys czionais pietus. 
Geras juokas. Tuojaus pasirodė 
ir pats grafas. Jnejo su pakelta 
galva, pilnas pasisziauszimo, 
vos atsakydamas ant pasiklo- 
niojimo tarnu. Grafas atsisėdo 
ir užkalbino sau puikius pietus. 
Turėjo gera apetitą o gere kaip 
žuvis. Grafas atsisėdo ant dide
les kėdės, iszgere czierka juo
dos kavos su araku ir truputi 
užsnūdo. Niekas neturėjo drą
sos ji pabudyt. Taip perslinko 
kelios adynos, ant galo insidra- 
sino vienas isz vyriausiu tarnu, 
provindamasis užmokesties.

— Nusiunskite ji pas mano 
bankieriu! — atsake grafas ir 
atsikėlė.

Tas tuojaus susiprato ir pa- 
prasze idant sveczias tuojaus 
užmokėtu bet grafas ant to su
vis netemino ir norėjo iszeiti. 
Tarnas da daugiau paėmė drą
sos i r sulaikė grafa. Isz to paki
lo barnis ir paszauke palieijan- 
ta kuriam apsakė visa istorija 
apie laižybas grafo Lauzun bet 
palicijantas tam netikėjo ir po
neli nugabeno ant palicijos. 
Czionais kamisorius policijos 
pažino savo sveczia kaipo sena 
kaltininką.

— Turėsiu priimt ant kokio 
laiko pono svetingumą. Bet po
nas kamisoriau, savo laižybas 
iszlaimejau su pats savim jog 
sziadien važinėsiu su ;
hilium ir suvalgysiu pietus ko
telyje de la Paix. Pietus buvo 
gardus ir gerymai smagus. O 
dabar, ponas kamisoriau, bukie 
taip geras paskirti man mano 
pakaju o pasiliksiu tavo sve
czias per koki laika.

kur žmones labai toli nuo mo
kyklos gyvena arba pekseziais 
negalėjo vykti in tas vietas. 
Patraukti New Yorko žmones 
irgi buvo sunku nes noras mo
kyklos buvo ne taip toli nuo ju, 
bet svetimtaueziai gyveno savo 
susiedijose ir jie puikiai apsi
ėjo su savo tautiecziais ir nebu
vo reikalo iszmokti Anglu kal
bos. Pasiekti tas grupes, WPA 
veda serijas radio kliasu jau 
nuo Gegužes men., 1936 m. Lek
cijos kas nakt siuneziamos isz 
stoeziu New Yorko mieste. New 
Yorko valstijos, Connecticut, 
New Jersey, Pennsylvania ir 
rytiniu valstijų žmones “pasi
klauso”.

“The Elementary School of 
the Air” projektas kasnakti 
siunezia lekcijas per stotis 
WHN ir WBBC- Tos lekcijos 
Anglu kalboje ir sveturgimu- 
siai, kurie jau sziek tiek supran
ta Anglu kalba gali lengvai 
sekti. Paczios lekcijos iszsiuns- 
tos per Station WHOM Anglu 
ir Žydu kalbose, W0V Anglu ir 
Italu kalbose ir WLTH Anglu, 
Vokiecziu ir Italu kalbose.

WPA mokytojai vartoja la
bai lengva būda. Jie isztaria ir 
daug sykiu atkartoja sakinius 
kaip “I stand Up” ir “Šit 

Į down” pirmiaus svetimoje kal- 
• ' ■ ulboje kuria klausytojai žino ii’ 

automo°lve^aus ^aiboje. Su ma- 
Irti 'lx Airi »n n i 11

--- *__
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 

MAHANOY CITY, PA.

«■ Neužmirszkite guodotini akai- 
tyiojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyc 
laikraszezio. Paskubinkite!

žai praktikos mokiniai gali var
toti juos. Neužilgo mokytojai 
imasi už sunkesniu isztarimu ir 
galu gale iszdesto gramatika ir 
kaip tinkamai vartoti žodžius.

Kad szitie kursai žmones pri
trauktu, projektas kartais isz- 
siunezia trumpus dramatiszkus 
veikalus, prakalbas ir kitus da
lykus Anglu, Italu, Vokiecziu, 
Žydu ir Iszpanu kalbose.

—F.L.I.S,



“SAULE” Mafianoy City, PS.

* iidau kad džiaugsiesi. Žinai kad 
jfjS. df jF* GI j? i retai .kada, pasirodei vieszai ir

■sztai geriausia, proga. Turėjau 
nemaža vargo pakol pakvieti
mą. gavau. Visi nori eiti o toki 
užkvietimai no visiems bendra
darbiams duodami. Tu žinai 

l visi ofisialius asmenys su- 
'sirinks tenai.

Ji pažvelgė in ji su panieka ir 
nekantriai užklausė:

— Ir kuo-gi pridengsiu nuga
ra ?

Jis nepamanste apie tai.
— Gi, mikeziojo jis, tie rūbai 

kuliuos neszioji eidama teat
ram Man, jie atrodo labai...

Jis nutilo, nustebės, matant 
savo paeziabeverkiant. Dvi di
deles aszaros tryszko isz akiu 
ir riedėjo per veidą.

— Kas, kas pasidarė? — vos 
atsigaudamas užklausė vyras.

Nustebusi savo skausmą nu- 
siszluoste veidą ir ramiu balsu 
atsake:

— Nieko; tiktai negaliu eiti 
in puota. Neturiu suknios. Pa
siimk ta pakvietimą ir paduok 
kuriam isz savo bendru. Gal jo 
pati geriau pasipuoszusi negu 
asz.

Jis inpuole in desperacija. 
Paskui nusiramino:

— Palauk, Matilda, pažiūrė
sime. Kiek kainuotu tinkama 
suknia, kuria galėtumei reika
lui atėjus ir kita karta užsivilk
ti? Ka tokio gražaus, bet ne per 
brangaus ?

'Sekunda užsimanste. Greitai 
sumojo ir kartu galvojo kiek 
pinigu ji galėtu taupaus raszt- 
vedžio papraszyti kad nesutik
tu pasiprieszinimo.

Galop, tarsi svyruodama at
sake:

— Tikrai nežinau, bet man 
rodos kad dvieju tukstancziu 
auksinu užteks.

Jis nubado. Tiek buvo sutau- 
peš szautuvui besirengdamas 
medžioklėn ant Nautero lygu
mos kur jo draugai kas szventa- 
dieni ėjo kurapkų szaudyti.

Bet jis atsake:
— Gerai. Duodu, pasistengk 

nusipirkti gražia suknia.
Puotos diena artinosi. Suk

nia jau buvo nupirkta. Bet po
nia uziene atrodė nesmagi, ner- 
vuota. Viena vakara jos vyras 
užklausė:

— Brangioji, kas tau? Eiksz, 
pasakyk. Tavo pasielgimas man 
nesuprantamas, tiesiog keistas 
sziomis dienomis.

Ji buvo viena isz tu gražiu ir. 
žavejaneziu mergeliu kurios, 
tarsi per likimo klaida pakliu-| 
va in rasztininku szeimynas. Ji 
neturėjo kraiezio, nei vilties, 
nei priemonių delei kuriu ji ■ 
butu numylėta ir pagaliaus isz- 
tekejusi už kokio nors turtingo 
ir atsižymėjusio vyro. Užtai ji i 
sutiko iszteketi už paprasto 
Szvietimo Ministerijos raszt- 
y ėdžio.

Jos rubai buvo prasti nes ne
turėjo isz ko gauti geresniu. Ji 
jautėsi nelaiminga, kaip mote
riszke jaueziasi nupuolusi nuo 
sau tinkamos padėties. Reikia. ’ 
suprasti kad tarp moterių nėra 
nei luomo nei rasiu. Ju grože, 
graksztumas, žavesys atstoja 
gimimą arba szeimynos szvel- 
numas, lipsznumas yra ju vie
natinis kraitis, kurs prilygsta 
t urtingiausiu poniu ypatybėms.

Jausdama gimusi gyvenimo 
patogybėms ir perteklių, ji nuo
lat kentėjo. Ji krimtosi maty
dama savo skurdu nameli, sie
nų apiplyszusias popieras, su
lūžusias kėdės, po kelis kartus 
susiuvinetus lango uždangalus. 
Visi tie daigtai kuriu kita mo
teriszke jos stovyje nebutu nei 
patemijus, erzino ir kankino ja.

Kuomet ji pamate savo pras
ta tarnaite apsivilkusią nudė
vėtais rūbais, jos vaidentuve 
lanke tylus rūmai papuoszti isz- 
austais dėklais ir iszklotus per
su kilimais.

Auksztos bronzines žvakides 
apszviete kambarius minkszta 
szviesa. Du tarnu nuolat stovė
jo prie duriu pasitikdami sve- 
czius. Ji svajojo apie didingus 
salonus pripildytus 'brangiai 
iszdroži netais rakandais. Ji 
szypsojos kųpmet jos, mintyse 
atsiskleisdavo naminiu szilku 
isztaisytas motinos salonas, ko- 
ketiszkai apszlapytas kvepa
lais, kuriame penkta valanda 
priimama artimi draugai, mote
rys, atsižymeje vyrai kuriu 
■žvilgsni kiekviena moteris pa
vydžiai gaudo ir brangina.

Kuomet ji atsisėdo pietauti 
prie apvalaus stalo, prieszais ja 
sėdėjo jos vyras. Paemes leksz- 
te, seme sriuba, linksmai pagir- 
damas: — Niekur nesu ragavęs 
taip gardžios sriubos kokios 
gaunu namie. —- Ji tuomet .sva
jodavo apie iszkilmingus pie
tus, puosznius stalus, žiban- 
czius indus.

Ji neturėjo puikiu drabužiu, 
nei 'žemeziugu—nieko. O puosz- 
tis ji labai mėgo. Ji jaute kad 
del ju ji sutverta. Ji norėjo 
draugijoje intikti, būti pavydus 
kitiems, tapti garsi ir visu jesz- 
koma.

Turėjo viena drauge su kuria 
lankydavo mokykla. Bet prie 
jos nenorėjo eiti nes kuomet pa- 
gryždavo namo kelias dienas 
verkdavo.

Viena vakara jos vyras, su 
didvyrio eisena inejo laikyda
mas rankoje dideli konverta.

— Sze, tarė jis induodamas 
jai, czia del tavęs.

Staigai atpleszusi konverta 
ji isztrauke laiszkeli ant kurio 
buvo atspausta:

‘ ‘Szvietimo Ministeris ir Po
nia:— Jurgis ir Morta Rampo- 
nai kvieczia Tamistas in Minis
terijos rumus, antradienio va
kare, Sausio 18.

Perskaicziusi, užuot apsi
džiaugti kaip jos vyras tikėjos, 
ji numėtė ji su panieka, murmė
dama.

— Ko nori kad su juo dary- 
cziau?

— Gi mano mieloji, asz ma-

Pirmiausia, ji pamate kelis 
branzaletus, auskarus, perlu 
grandineli ir brangu auksini 
kryželi garnetais iszsodinta. 
Atsistojusi priesz veidrodi užsi-

Ir ji atsake:
— Erzinuos neturėdama nei 

jokio žemcziugo nei vieno 
brang-akmenio, nėr kuo pasi- 
puoszti. Asz atrodysiu kai var
go pasiuntine. Vercziau visai 
neiti.

— Galėtumei gėlėmis pasi- 
kaisztyi. Sziuo metu ju geriau
sias sezonas. Už dvideszimts

suko in ji.
— Karoliai, karoliai! Asz, asz

— pamecziau karolius!
Jis atszoko.
— Ka? — Kaip? —- Negali-

dejo visus. Lukterėjo, tartum ma! 
negalėdama persiskirti.

— Ar gal turi daugiau?
Taip, žiūrėk ežia. Nežinau 

kuris tau patiks.
Urnai patemijo juodo satyno 

dežuteje tvykstanezius deiman-'jai ant kaklo kuomet atsisvei- 
to karolius. Szirdis suplasnojo?kinai puotoje? 
n e n n m alszin amu t r oszk i m u.
Rankos drebėjo kuomet iszeme lipdama laiptais, 
juos isz dėžutės ir užsidėjo ant 
kaklo. Ji paskendo sužavėta 
priesz savo paveiksią veidrody- ; 
jo.

Tuomet ji paprasze:
— Ar gali paskolinti szita? : 

Tik ta viena?
— Su mielu noru.
Pribėgusi prie savo drauges 

greit apkabino, nuoszirdžiai pa- ■ 
bueziavo ja ir iszbego su tuo 
turtu.

Diena puotai prisiartino. Po
nia Luziene, skaisti savo grožė
jo, perimta, džiaugsmo kupina, : 
pritraukė visus prie saves. 
Szvelni, elegentiszka, lipszni, 
saldžia szypsena nejucziomis 
paviliojo vyrus. Ju dome buvo 
atkreipta in ja. Jie klausė jos 
vardo, norėjo susipažinti. Ka
bineto palydovą grūdosi vaisa 
szokti. Ji buvo vakaro karalie
ne. Net pats ministeris patemijo 
ja.

Apsupta, savo grožės vylio- 
janezia aureole, ji valsavo tarsi 
apsvaigusi. Savo triumfales 
garbes valandoje, praeities ne
rimastis iszdilo. Jos jausmai 
buvo pagauti tu glostaneziu, ža- 
vejaneziu svaiginaneziu emoci
jų kuriomis kiekvienos mote
riszkes szirdis plaka pergales 
valandoje.

Ji atsisveikino ketvirta va
landa ryfmetyj. Jos vyras isz
ejo isz szokiu sales apie pusiau
nakti su trimi kitais vyrais in 
gretima kambarį loszti korto
mis. Jie ten ir užmigo.

Atbudęs jis užmėtė ant jos 
pliku pecziu apsiausta kuri at- 
sinesze su savim. Kuklus kas
dieninio gyvenimo rūbas skyrė
si labai nuo elegantiszkos suk
nios puosznumo. Ji .skaudžiai 
prijautė skirtumą ir norėjo pa
bėgti kad kitos moterys, kurios 
vilkosi szilko apsiaustas nepa- 
temintu jos.

Jos vyras sulaikė ja.
— Palauk. Neeik laukan. Nu- 

ezalsi. Asz paszauksiu karieta.
Ji iszspruko ir kaip deive 

greitai nubėgo laiptais žemyn. 
Abudu atsidūrė gatvėje bet vi
sos karietos užimtos.

Nuėjo peszczia link upes Se
nos, virpėdama nuo szalczio. 
Czia pasiseko rasti viena isz tu 
senoviszku vežimu, kurie lyg 

i savo prastumo, 
Paryžiuje, važinėja tiktai nak
timis.

Privažiavo prie savo namelio 
dura in Kentėtoju gatve, ir vėl 
karta, dabar nubudusiai jį lipo 
auksztyn. Svajones isznyko. Szi 
naktis buvo jai tik viliojantis J sektu surasti pamestus lyg Va- 
sapnas.

Jis žiovaudamas mintijo kad 
rytoj deszimta valanda turi bū
ti Ministerijoje. Mažai miego 
belieka.

Ji nusiėmė apsiausta kuris 
denge peczius ir dar karta at
sistojo priesz veidrodi kad pa- 
maezius save grožės pilnume.

szeszis tukstanczius franku ant 
stalelio ir iszsinesze karolius.

Kuomet Ponia Luziene nuėjo 
jgražinti, atiduoti savo draugei 
ji tarė szaltai:

I Abu pradėjo kratyti kiekvie
na suknios raukszle, peržiurėjo 
apsiausto kiszenius. Nebuvo!

Jis paklausė:
— Ar tikrai žinai kad ture-

-Taip. Asz palytėjau juos

kad atidavei man. Jie yra mano' 
dėžutėje. į

— Ne tie patys. Asz atne-i 
sziau tau kita pora, labai pana- 
szia. Ir jie mums dainavo de-

■—-Reikėjo ankseziau atnesz-'szimti metu sunkiausio vargo.1 
ti. Gal butu prireikia.

Vienok dėžutės neatidaro. 
Ponia Luziene lengviau atsi
kvėpė. Ka pamintytu jos drau
ge jeigu butu patemijus kad 
ežia ne jos karoliai. Gi ka butu 
sakiusi? Ar nebutu iszvadinus 
ja vagimi ?

Ponia Luziene dabar patyrė 
kaip sunkus gyvenimas varg- 

'szu žmonių. Bet ji losze savo ro-

Gali suprasti kaip sunku las’ 
mums atsiejo — mes kurie nie-> 
kuomet nebuvome labai .turtin
gi. Bet atsimokėjome. Rūpestis 
.nuslinko. Nors dar vargstame, 
bet vis lengviau.

Ponia Forrestier stovėjo kaip 
inkai ta.

Ar sakai kad nupirkai dei
manto karolius atvaduodama 
manuosius?

— Taip. Ir tu nepatemijai.

TARADAIKA

auksinu gali gauti dvi ar tris gėdindamiesi 
puikiauses rožes.

Ji nesutiko.
— Ne, niekas taip nežemina 

kaip atrodyti varginga tarp 
turtuoliu.

Jos vyras paskendo mintyse.
Paskui suszuko:

— Kokia, neiszmanele esi!
Nueik prie savo drauges, po
nios Purienes i?papraszyk jos 
kad paskolintu tau koki žem- 
cziuga. Judvi esate gana szir- 
dingos drauges.

Jos akys prasiblaivo. Ji link
smai atsake:

— Tiesa! Buvau užmirszusi.
Ryto diena nuvyko pas savo Urnai suszuko. Nubalo. Deiman- 

drauge ir nusiskundė.
Ponia Forrestier atsinesze di-'kla! 

dele žemeziugu deže ir atidariu
si tarė:

— Iszsirink kuri nori, bran
gioji.

Brooklyne kokis tai cimbolas 
in bažnyczia atėjo, 

Na ir pakampėse vemti 
pradėjo,, 

Ne d y vai nes per nakti 
girksznojo,

Ir ant Misziu nuvežliojo.
Tai vis Lietuviszkai, 
Kad ir kiauliszkai,

Tas dėjosi po vargonų, 
O tai darbas kriaucziu ponu, 
Mat silpnos galvos pakelt 

negalėjo, 
Tai vyruti ožius lupt pradėjo.

* * *
Pittstone yra tokiu, 
Netikusiu niekszu, 

Ka laikraszczius vagineja, 
Nuo paczto imineja.

Kaip pagausite, 
Žandus gerai atmuszkite, 
Arba pas varta nutempkite, 

Pusėtinai nubauskite.

— Bet jeigu būtumei pame
tusi galvoje tai butam iszgirdu- 
si bekrintant. Gal jie at sileido Į le didvyriszkai. Ta skola turi

būti užmokėta. Ji atstatė savo Jie buvo labai panaszus. 
tarnaite, iszsikrauste isz namu 
ant Kankiniu gatves ir apsigy
veno labai skurdžioje vietoje.

Dabar tik suprato inkyruma 
naminio darbo. Jos minksztos 
rankos pasidarė raudonos, su
skilusios. Kas ryta reikėjo už- 
neszti vandeni, sustojant ant 
kiekvieno laipto atsikvėpti. 
Reikėjo eiti pas mėsininką, in 
duonos ir vaisiu, krautuves, 
lygtis, bartis, ginti kad sutau- 
pus skatiką.

Kas menesi jie turėjo iszmo- 
keti skolos dali, kitas atnaujin
ti auksztesniais nuoszimcziais 
ir praszyti kitu kad dar palauk
tu.

Toks gyvenimas tęsęsi de- 
szirnti metu. Po deszimties me
tu jie visa skola su visais pa
daugintais nuoszimcziais, atsi
mokėjo.

Ponia Luziene žymiai pase
no. Ji pasidarė kaip lemta mo
terimis tokiose aplinkybėse — 
stipri, sziurkszti ir be malones. 
Basa, neiszszukuotais plaukais, 
raudonomis rankomis, jos bal
sas sziurkszcziai girgždėjo kuo
met taszkydama grindis vande
niu mazgojo jas. Bet kartais, 
kuomet vyras iszeidavo in dar
bą, ji sėdėdama prie lango atsi
minė, ta viena vakara, labai, la
bai seniai, kur ji puotos metu 
buvo tokia skaisti, graži, visu 
mylima...

Kas butu atsitikę, jeigu ji ne
būtu pametusi tuos karolius. 
Kas žino? Gyvenime, tu esi 
keistas ir nepastovus! Mažais 
dalykais žmogų iszauksztini, 
tokiais pat ji pažemini.

Viena sekmadieni ji nuėjo 
pasivaikszczioti in Elizejaus 
Laukus, atsikvėpti tyru oru. 
Netoli patemijo moteriszke ve- 
danezia kūdiki. Iszkarto pažino 
ja. Tai buvo Forrestier, dar 
graži, dar viliojanti.

Ponia Luziene sustojo. Ar 
reiketu prakalbinti savo drau
ge. Taip, Žinoma. Dabar kuo
met atidavė jai karolius ir at
mokėjo skola kuria buvo užsi
traukusi per deszimti metu, pa-Į 
pasakosiu jai viską. Kodėl ne?

Ji nuėjo prie jos.

— Laba diena, Joana.
Anoji nustebinta tokiu atvi

rumu pasveikinimu prastos, ne
matytos moteriszkes, pasitrau- ’ 
ke in szali.

— Bet asz famistos nepažins- 
t u — be abejo klaida.

— Visai ne. Asz esu Matilda 
Luziene.

— Matilda Luziene, — suszu- 
ko jos drauge, mano brangioji, 
kaip tu persiainei!

— 'Taip pagyvenau sunkiu' 
dienu nuo mudviejų paskutinio 
pasimatymo. Baisiu dienu — o 
vis per tave.

— Per mane! Kaip tai ?
— Atmeni tuos deimanto ka

rolius kuriuos paskolinai man 
per Ministerio puota?

— Taip. Kodėl"?
— Asz pamecziau juos.
— Kaip tai? Atmenu gerai i

vežime ?
— Gal. Ar paemei vežimo nu

meri ?
— Ne. Gal tu patcmijai?
— Ne.
Lyg prikalti prie grindų juo

du stovėjo žiūrėdami viens in 
kita. Paskiau® vyras užsidėjo 
batelius ir pasiėmė apsiausta.

— Eisiu atgal peszczias per 
visa kelia kuriuo vaikszcziojo- 
me. Gal atrasiu.

Jis iszejo. Ji sėdėjo kedeje 
kaip marmuro stovykla, iszba- 
lusi, szalta, be jegu, be jokios 
minties.

Jos vyras sugryžo septinta 
valanda. Nieko nerado.

Iszejo atgal. Nuėjo in polici
jos departamentu, laikraszczin 
spaustuves susisiekimo kompa
nijos — visur. Žodžiu jis ėjo ten 
kur vede ji mažiausias vilties 
szeszelis.

Ji lauke jo per diena, baimes 
ir iszgasczio nuvarginta.

Luzys sugryžo naktyje labai 
nusikamavęs, nubalusiu veidu. 
Nieko nerado.

— Raszyk savo draugei, — 
patarė jis, — ir pasakyk kad 
karolių sagute atsileido ir kad 
nunesziai pataisyti. Tas duos 
mums laiko atsigriebti.

Ji parasze kaip jis liepe.
■Savaites pabaigoje ju viltis 

užgeso. i
Luszys > rupesczio iszvargin- 

tas, paseno penkiais metais.
— Turime sugražinti jai ka

rolius, jis kurcziai prabilo vie
na vakara.

Sekanczia diena jie pasiėmė 
dėžutė kurioje buvo karoliai ir 
nuėjo pas auksininką kurio var
das buvo atspaustas viduje. Jis 
peržiurėjo knygas.'

— Ne, ponia, asz nepardaviau 
tuos karolius. Asz tik prista- 
cziau dėžutė.

Tuomet juodu ėjo nuo vienos 
krautuves in kita, tiesiog sirg
dami isz rupesties.

Vienoje krautuvėje jie rado 
siūleli deimantu kurie atrodė 
panaszus in pamestus. Auksi
ninkas sake kad jie verti ketu- 
res-deszimts tukstancziu fran
ku bet nuleidžiant galima par
duoti už trisdeszimt szeszis 
tukstanczius.

Juodu melde auksininko kad 
palaikytu karolius per tris die
nas ir iszsiprasze jo kad atpirk
tu atgal už trisdeszimts-keturis 

. tukstanczius, jeigu jiems pasi-

Ir ji nusiszypsojo dideliu 
■džiaugsmu ir iszdidžiu narvisz- 
ku.

Ponia Forrestier, giliai suju
dinta pagriebė jos abi rankas ir 
suspaudė -savomis.

—O, mano vargsze Matilda! 
Mano karoliai nebuvo tikro dei
manto. Jie padirbti isz stiklo 
kuris naktyje žibėjo kaip dei
mantai, ir jie verti buvo dau
giausia penkių szimtu franku!

GALAS.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

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

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

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

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

DANCE FOLIO

* * *
Gaspadinele kvatiernika pa

mylėjo,
Kad buvo davadnas ir tūks

tantėli turėjo, 
O buvo tai vyrelis blaivus,

Ir jo būdas dailus. 
Bobele apie tai žinojo, 
Prie jo prisiklepojo, 

Suėmė reikalingus rakandus,
Ir du vaikus, 

Nusipirko tikietus po 25 
dolerius, 

Nepaliko ne dvejetą vaiku. 
Vyras sugryžes isz darbo 

persigando, 
Paczios ne vaiku stuboje 

nerado, 
Tai mat ir dievuotas, 

Buna niekam nevertas.
Badai Klevelande ir kita tokia 

yra,
Kuri nepaiso apie savo vyra, , 
Per dienas ir naktis geria su 

vyrais byra,
O kaip vyras nejaustus, 
Tai runis in Arkansus.♦ ♦ ♦

Vyrucziai protą turėkite, 
Kaip laukinei neklykite, 

Nesenėi kasyklose užmusze 
vaikina, 

Atsibuvo szermenys kaip ir 
visada.

Kada po laidotuvių in stuba 
suėjo, 

Kaip verszei giedoti pradėjo, 
Žmones isz visur atbeginejo, 
Kaip ant pasiutėliu žiurėjo, 
Jau laikas mesti taji pa-

to karoliai nebevyniojo jos ka-

Vyras, bepradedąs nusireng
ti, pažiurėjo in ja.

— Kas tau yra?
Iszplestomis akimis ji atsi

sario menesio pabaigos.
Luzai turėjo asztuoniolika 

tukstancziu franku tėvo palū
kanų. Kitus pasiskolins.

Ir skeliuos. Isz vieno iszpra- 
sze tūkstanti franku, isz kito 
penkis szimtus; vienur ..penkis, 
kitur tris. Jis davė notas, apsi
ėmė pragaisztingas pareigas, 
insirasze iri nuomininku ir visu 
pinigu skolintoju knygas. Nors 
ateitis grūmojo sugriauti gyve
nimo gražiausius metus ir in- 
pacziuoti in skurdo vergija jis 
bet-gi nuėjo po trijų dienu prie 
auksininko, padėjo trisdeszimts

... Polka 
Marszas 
. Polka 
,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
,. Polka 
, Valcas 
. Polka

PIANO SOLO M 
Containing a choict |||| 

collection of tlu mart 
popular Lithuanian

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė ...............
Leiskit in Tėvyne 
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 ............................... J alka
Ubagu Kaimas.......................Polka
Naszlvs....................................Polka

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

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

Ba tas žmonis prajuokina, 
Jeigu Lietuvoje tas patinka. 

Tai Amerikoj tas netinka.

Jonkerse yra viena grinczia, 
Kas tik ateina in ežia, 

Turi duoti doleri ir kvoteri, 
O jeigu neturi, 

Turi eiti “za dveri.” 
Tai vis iszmislas dukrelių, 
Pamokytos nuo teveliu, 

Ba kas nori ant dukrelių 
žiūrėti, 

Už tai turi užmokėti,
Ant įsorkiu ir turi užmokėt, 

Jeigu nori bezdžionkas pareget.

PERSZALIMA PQA 
irKARSZTI fa K K 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gydoole-Tabletai. in 30 minutn 
Mo<ti«-No«ini la«xai. Gausit aptiekee* 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniment*



‘‘SAULE’’ Mahanov City, Pai.

ŽINIOS VIETINES

■f Praeita Ketvergo ryta, 
Ashlando ligonbuteje mirė Kat
re Žerdeckiene, 714 W. Centre 
ulyczios, kur likos nuvežta Pa- 
nededyje, staigai susirgus. Ve
lione pribuvo in Amerika apie 
50 metu adgal, kurios vyras lai
ke saliuna daugeli metu ir ku
ris mirė apie szeszis metus ad
gal. Metas laiko adgal jos žen
tas, Juozas Szukis mirė o keli 
menesei adgal mirė jos dukters 
uoszve Ancerevicziene. Paliko 
tris dukteres, Ona Szukiene ir 
Laukade Ancerevicziene, mies
te ir Katre Arbuckler, gyvenan
ti West Union, III., ir viena su- 
nu, Edwarda, kuris gyvena 
Montello, Mass. Taipgi paliko 
viena sesere Mare Supranavi- 
cziene, Lietuvoje, keturis anū
kus ir du pro-anukus. Laidotu
ves atsibuvo Panedelio ryta 
su apeigomis Szv. Juozapo baž
nyčioje prie kurios velione pri
gulėjo nuo pat sutvėrimo para
pijos, teipgi buvo skaitytoja 
“Saules” nuo daugeliu metu.

•— Kas pamėtė pėdini ražan- 
cziu per Szv. Juozapo atpuska 
gali ji atsiimti jeigu atsiszauks 
po 534 W. Mahanoy Avė.

— Nedelioj Ragažinsku szei- 
myna, 418 W. Pine uly., buvo 
nuvažiavę in Philadelphia kur 
atlankė savo motinėlė p. Mar- 
•garieta Ragažinskiene kuri gy
dosi Jefferson ligonbuteje, kuri 
■sziame laike jaueziasi sveikes
ne ir gal neužilgio gryž namo.

— Poni Mare Viszniauckie- 
ne, isz Maizevilles, ana diena 
lankėsi pas savo pažystamus ir 
prie tos progos atlankė redysta

Girardville, Pa. — Ashlando 
ligonbuteje atsilankė garnys 
kuris paliko poniai Kazimierie
nei Žitkuvienei, isz Girardvil- 
les, patogia ir sveika dukrele. 
Motina ir dukrele sveikos.

Waukegan, Ill. — Szeszi tuk- 
staneziai Lietuviu, isz Lake pa- l 
vieto, laike masini susirinkimą! 
ant kurio surasze rezoliucija' 
meldžiant Suv. Valstijų kad už-' 
tartu už Lietuva ir nedaleistu'

Nepriklausomybes
Szvente Kaime 

.Didžiausiu džiaugsmu ir links-! 

mumu Lietuviai Kaune sutiko 
20-ties metu sunkiai iszkovotos 1 
nepriklausomybes' su k a k t i. 
Nors kiekvienais metais Vasa
rio 16. diena Lietuviams yra 
džiaugsmo diena, bet szi l'.K>8 j 
m., diena, kaip pažymys dvieju 
desizimtmecziu;- gražios: inepri-

kad Lenkija ja užgriebtu. Rezo-Į kia(asomvbes> pralenke visu ki- 
liucijos kopija buvo pasiausta' tu metu> tag diena9 apvaįksz. 
del sekieioiiaus Coidell Hull in czįojįma įr Szventima. Mums 
Washington ir kopijos iszsiun-buvo dįdele ]aime dalyvauti to.

je didžioje lietuviu tautos ne
priklausomybes iszkilmeje ir

stos del Svietines Lygos. Buvo 
tai vienas isz didžiausiu susi
rinkimu kokis kada czionais at-’ 
sibuvo tarp Lietuviu. Visi Lie- 
tuviszki kliubai taipgi dalyva
vo tame susirinkime. Ant rezo
liucijos pasirasze kunigas Juo
zas Czižauckas, garbes pirmi
ninkas; A. J. Sutkus, pirminin
kas; Ona Petrosziene, vice-pir- 
mininke; Franas Bajanauskas, 
rasztininkas ir Aleksas Jankau
skas, iždininkas.

Minersville, Pa. — Samarito- 
no ligonbuteje atlankė garnys 
ponia M. P. Saponiene isz Mi- 
nersvilles, apdovanodamas ja 
patogia ir sveika dukrele. Ponia 
Saponiene yra pirmininke Lie
tuviu Moterių Skulkino pavieto 
draugavęs pirmininke.

Frackville, Pa. — Juozas Ne- 
verockis ketino iszneszti in pa
danges su pagialba dinami to, 
narna savo szvogerio ant 403 S. 
Middle ulyczios, bet likos už
tiktas in laika ir uždarytas ka
lėjime. Juozas sake kad jo pa- 
czios szeimyna su juom pasiel- 
ginejo neteisingai ir už tai 
jiems norėjo atsimokėti tokiu“Saules” nes reikia žinoti kad

visa szeimynaTr vaikai škaito’UaTsiū būdui
“Saule” ir užlaiko savo moti- —- ----- ---- --------------- ._____
niszka kalba ir tautysta. Garbe 
jums, ponstva Viszniauckai.

Paskutines Žinutes

New York. — Paslėpti tarp

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.

muilo, valdžia surado 11 Kin- 
czi'ku kuriuos kapitonas laivo 
szmugleriavo iii Amerika. Už 
kožna szmuglerei aplaike po 
200 doleriu.

Albuquerque, N. M. — Gar
nys paliko 15 svaru sūneli del 
Dovydu Benavides, isz kurio 
motina ir tėvas yra labai nu
džiugta. Toji porele turi devy
nis kitus vaikus. Tėvas turi 49 
metus o motina 39 metus.

Flint, Mieli. — Po sustojimui 
darbu Buick ir Fisher automo
biliu dirbtuvėse, jau sugryžo in 
Buick dirbtuve 12,000 darbi
ninku o in Fisher 4,500. Tosios 
dvi dirbtuves ketina dirbti ge
rai be pęrstojimo.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Iknk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST 

MAHANOY CITY, PA.

jausti jos pulsą. Prisirengimas 
Szventei vyko visu intempimu 
per tris dienas. Visas Kaunas 
sukruto. Szventes iszvakarese 
pasirengimas buvo beveik 
baigtas ir žmones vaikszciojo 
žiūrinėdami savo laikinosios 
sostines pasipuoszima. Buvo 
sunku pažinti kasdienini Kau
na pasiredžiusi ir pasipuo- 
szusi szventadieniszkai. Kai 
mes vaikszcziojome žmonių 
perpildytoje Laisves alėjoje, 
tukstaneziai tukstaneziu elek
tros lempucziu žėrėjo priesz 
mugu akis. Žmones ir dangus 
džiaugėsi ta szviesu gražybe. 
Spindinczios elektros szviesos, 
dailios 10 mastu ilgumo vėlia
vos kabojo nuo auksztu namu, 
szvelnaus vėjelio supamos. 
Kiekvienas namas, kiekviena 
vitrina stengėsi pasipuoszti 
puikiau, negu ju kaimynai. 
Tie tikri papuoszalai ir buvo 
Kauno grožio vaizdas. Vasario 
16 diena, buvo laibai gražus o- 
ras. Pati gamta, rodos, at
spindėjo lietuviu tautos 
džiaugsmus ir vilti, ir groži. 
Szventes pradžia prasidėjo isz- 
kilmingomis, pamaldomis viso
se krikszczioniu bažnycziose. 
Keletą valandų priesz prade
dant ceremonijas, prie Nežino- 

_ mo Kareivio Kapo, Karo Mu
ziejaus sodely, rinkosi darbi
ninkai, studentai, kareiviai ir 
kiti žmones. Pirma valanda po 
pietų 30 tukstaneziu invairaus 
paszaukimo, užsiėmimo ir kla
ses žmonių susirinko pagerbti 
žuvusius kovoje už Lietuvos 
Nepriklausomybe. Tu visu ap
eigų vaizdas buvo labai inspu- 
dingas. Keletas szimtu iszsi- 
rikiavusiu per ilgas -eiles ka
ro mokyklos auklėtiniu, pulkas 
raiteliu su savo gražiais žir
gais, studentu korporacijos ir 
invairiu pramonių darbininku 
organizacijos. Spalvuotu vė
liavų jura plevėsavo auksz- 
cziau susirinkusiuju gaivu. 
Ceremonijos prasidėjo kiekvie
nos organizacijos vainiko pa-

Trumpos Žinutes Isz 

Lietuvos.
Gerdasziai., — Sventinaskos 

km., J. Vaisznorai nuo statomo 
tvarto bekrisdamas rastas nu- 

į silauže koja. Paguldytas Aly
taus ligonbuten.

Paszvitinys.,— Bucziunuo-se 
M. Nainio kieme kilo gaisras. 
Be trobesiu sudege dar ir gyvu
liu. Spėjama kad buvo padeg
ta.

Panemunėlis.,— Sudege vai. 
namai. Kaipo intariami, suimti 
virsz, J. Jurgelionis ii- sekr. 
J. Kairys. Jie kaltinami san- 
skaitu klastojimu, pinigu pasi
savinimu ir padegimu.

ANGLIJOS KARALIUS PERŽIŪRINĖJA ERČPL ANINES ARMOTAS.
Anglijos karalius Jurgis Vl-tas ana diena atsilankė in Woolwich arsinola kur peržiu-

rinejo naujaeroplanine armotasukuria szaudoma neprieteliaus eroplanai. Yra tai karaliaus 
pirmutinis atsilankymas in arsinola nuo kada jis apėmė Angliszka sostą.

dėjimu ant Nežinomo Kareivio
Kapo. Po to, kalbėjo susisie

tus. Kelias minutes priesz po
sėdi galėjau pažvelgti in žy-

TRUMPOS ŽINUTES

Zarasai.,— Priesz keletą me
tu vienas jaunuolis buvo persz- 
oves panele už tai kad ji atsisa-
ke už jo teketi o norėjo iszte- 
keti už kito. Už pasikėsinimą
atimti gyvybe teismas ta jau
nuoli nubaudė kalėjimu. Pane* 
le po perszovimo vesti atsisako

kimo ministeris Staniszauskas. 
Ceremonijos pasiekė auksz- 
eziaus-io laipsnio, kaip visi -su
sirinkę pradėjo giedoti Lietu
vos Hymna, pritariant Laisves 
Varpui, kuri
Lietuviai dovanojo Lietuvai, 

1 gaudžiant bažnycziu varpams

mins diplomatus ir kitus as
menis, kaip spaudos atstovus, 
raszytoju atstovus isz Estijos, 
Latvijos, ir kt. Mano ocsCr- 
vacijai inpusejus, atvyko Valst.

“NETURĖS DAUGIAU SKAUDĖJIMO GALVŲ” SOVIETINĖJE RUSIJOJ.
'Tokis tai buvo paraszas antszito papuoszto automobiliams laike parodos Koln, Vokie

tijoj, arit kurio radosi didele galva Stalino o mažesni stovylai laike savo galvas rankose. Vo- 
kiecziai parodo savo neapykanta Rusijai kad žudo savo iszmintingiausius ir geriausius vei'ke- 
?us- _________ _

ir kitas jos jaunikis. Pirmasis 
atliko bausme ir iszejo isz ka
lėjimo. Dabar jiedu susituokė.

Zagrzeb, Jugoslavija. — 
Smarkus drebėjimas žemes da
vėsi jaustis czionais kuris isz- 
baugino tukstanezius gyvento- 

jju ir padare dideles bledes.
■ Daug žmonių sužeista.

Salem, N. J. — Aleksandras, 
Stubiga, 66 metu, bernas ant, 
farmos Harry Glick nusiszove

Amerikiecziai Prezidentas Smetona sutiktas 
garsaus ‘valio’ ir delnu plojimo 
Seimo pirmininkas inž. Szake- 

ir aidejant 20 patranku szuviu, į uis atidarė posėdi, sveikinda- 
kiekvienas szuvis reiszke vie-Į mas 20 metu proga. Po to se
nus Nepriklausomybes metus,’ kretoriiirs M. Kviklys perskai- 

duzgiant eilei aeroplanu te Nepriklausomybes paskelbi-
Po mo akta. Paskui Prezidentas j kas bombinis 

ceremonijos persikėle in. Smetona pasakė kalba, kurioje jdauzo czionais. Keturi lekioto- 
, kuriame Ka- nerbearo Lietuvos istoriia ir i iu-no inmns^fi

Radviliszkis. — Radviliszkio 
geležinkelio stoty kauniszkis 
traukinys suvažinėjo žmogų,

■ norėjusi perbėgti in antra pe
roną. J am sulaužyta koja, nu-

nt smert. Jo larona surado net Wal,t“ ra,lIta’ «•«■**• galva.
: asztuoniu dienu.
'Tunis, Afrika. — Francuzisz- 

s eropanas susi*
ir
virsz susirinkusios minios.
to, <
Karo Muziejų, kuriame Ka- j perbėgo Lietuvos istorija ir į jaį ]įkos užmuszti.
rininku Ramove surengė isz-|jOs kovas del nepriklausomy-1 Miffleton, Pa.'—Mrs. Alicija

“Mums , Stritt, 47 metu, likos suplaktakilminga minėjimo akta. Czia' bes ir baigė žodžiai:
dalyvavo visi aiuksztieji Lietu-! reikia toliau triūsti ir da.rbuo- 
vos karininkai bei užsienio tis pasisemiant daugiau galios 
valstyddiXTkanor^stevai--Lietu- isz -taip artimos “^praeities.” 
vai. Prakalbas sake: Kraszto Szje žodžiai buvo sutikti di- 
apsaugos ministeris brigados 
generolas Dirmantas, Prof. 
Janulaitis ir generolas Nage- 
viezius. Iszkilmes baigėsi ati
dengimu Karo Muziejaus insi- 
gyto naujo paveikslo — Vytau
tas Naugardo Žemeje — pieszto 
dailininko Mackevicziaus. Ka
ro Muziejuje iszkilmems užsi
baigus buvo truputis laiko pa-

džiausiu linksmumu ir szauki- 
mais “valio.” Posėdis buvo 
baigtas giedant Lietuvos Hym-j 
na. Dienos iszkilmes baigėsi 
koncertu Valstybes Teatre, kur 
dalyvavo kaip kurie Valstybes 
Teatro artistai ir Valsty
bes teatro ir Radiofono orkes
trai. Taip Lietuviu tauta isz- 
reiszke savo džiaugsma ir gilu

Žiurlaukis Km.,— Vienas pi- 
f’ lietis veže parduoti linu veži-

su paktuku pavojingai už tai 
kad nenorėjo teketi už William c
Long, 56 metu, kuris po tam • 
atėmė sau gyvastį.

Montreal, Kanada. — Asztuo- 
.ni žmones sudege ant smert de- 

! ganeziam lietelyje Corona. Ug
nis kilo nakties laike.

Washington, D. C. — Val
džios agentai mokys biznierius 
kaip pažinti netikrus pinigus. 
Agentai lankysis miestuose ir 
pu'blikinese mokyklose kur isz- 
aiszkines apie netikrus pinigus.

ma. Už gautus pinigus žadėjo 
serganeziai paezai nupirkti 
vaistu. Bet — užėjo ‘susžilti’ ir 
kitus savo pinigais ‘szilde’ kol 
paliko — tuszczia. Už likusius 
centus nusipirko baranku 
szniura. Už simoves ant kaklo

1 — K V■ iszvaziavo namo. Bevaztuo- 
I jant, netoli namu, iszsikinke 
afklys ir nuėjo savais keliais, 
o pil. musza, czaižo su botagu

i orą, 'griovy, rogese sėdėdamas 
I ir važiuoja. Atstumas, taip jo 
ir namu nemažėjo. O serganti 
pati taip jo ta vakara ir ne- 
sula'uke.

TEISYBES
pietauti. Po to iszkilmes pra
sidėjo Seimo Rūmuose, kur in- 
vyko tos dienos iszkilmingas 
posėdis. Mes, stipendininkai 
isz Amerikos, gavome progos 
patekti in Seimo kambarius 
per malonu Seimo sekretorių 
poną Kvikli. Atvykę prie Sei
mo kambariu radome visu fron
tu iszsirikiavusius kareivius ir 
palicininku burius besistengen- 
czius atlaikyti tukstanezius 
žmonių, norineziu pažvelgti in 
atvykstanti Valstybes Prezi
dentą, ministerius ir diploma-

dekingiuna kovotojams 20-ties 
metu atsipalaidavimo nuo prie
spaudos retežiu ir nepriklauso
mo gyvenimo proga. Per tuos 
20 metu jai leista alsuoti laisvai 
'bet ir per ta alka dar Lietuviai 

j negalėjo spėti panaikinti prie
spaudos žaizdų.

& ~ ■ -— -.............—1
r Dr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje ■ 

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

Washington, D. C. — Gele
žinkeliu locnininkai turėjo po
sėdi su valdžia kad pakelti pre
ke ant gabenimo tavoro nes ne
gali užlaikyti geležkelius.

Petros, Tenn. — Isz Brushy 
anglių kasyklų iszsigavo 36 ka
liniai isz kuriu tik penkis su
gavo o kitu da nesuranda.

Warszawa, Lenk. — Lenkisz- 
ka valdžia uždraudė Žydams 
koszeruoti mesa per ka apie 4 
milijonai Žydu Lenkijoj turės 
valgyti trefna mesa arba visai 
jos nevalgyti.

§ Sziadien dūsavimai ir asz- 
aros iszejo visai isz mados.

§ Mažai apie save kalbėk 
nes žmones ir taip tau netikės. 
Klausyk ka kiti apie tave kalba.

§ Apjuodinimas kito tai 
kaip falszyvas pinigas; kožnas; 
ji bijo padirbti nes lengvai pra- 
sklaido po svietą.

§ Jeigu žmones taip tankiai 
mainytu savo drabužius kaip 
savo žodžius tai nebutu ant 
svieto liteliu.

§ Nepavydekime gabumo 
kitiems žmoniems ir tik rūpin

HITLERIO PASĖKĖJAI APVAIKSZTINEJA UŽĖMIMĄ AUSTRIJOS.
Szitie jauni Hitlerio pasėkėjai apvaiksztinejo iszkilmingai užėmimą Austrijos per Hitle

rį, mieste Viedniuje, kada Hitlerio kapeivei užėmė miestą.

kimės apie pataisyma paties sa
ve.

§ Tasai laimingas — ubagas 
ar turezius, katras užganadin- 
tas isz savo darbo arba isz savo 
būties.

YRA PAVOJINGA.
Yra pavojinga pardavinėti kitokia gy
duole vieton 666 idant pelnyti tris ar 
keturis centus daugiaus. Pirkėjai yra 
juso geriausi rėmėjai, trotykit juos, 
trotysite ir juso bizni. 666 yra verta 
tris ar keturis sykius daugiaus negu 
kitos gyduoles. Gausite aptiekuose.

L. TRASKAI SKAS

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