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Isz Amerikos PIRKO SENA KUPA- 
RA UŽ 50 CENTU

RADO JAME 295 DOLERIUS

Erie, Pa. — Mrs. Edviną Ba
dger pirko sena kupara nuo 
Žydo gyvendama Binghamp- 
tone, už kuri užmokėjo 50 cen
tu kad sukrauti drapanas ka
da kraustėsi in Erie ir motere 
staigai pasiliko turtinga.

Kada motere pribuvo in Erie 
kuparas jai buvo nereikalingas 
ir nutarė ji sudegint. Kada už
mėtė ant ugnies kuria sukure 
ant kiemo, iszgirdo jame skam
bėjimą pinigu. Su pagialba 
kaiminkos isztrauke sena ku- 
paraisz ugnies ir pradėjo per
žiūrinėti kas:-jame galėtu būti. 
Isz pamuszajo paregėjo byrant 
auksinius pinigus kuriu surin
ko net 295 dolerius. Sena ku
para pasiliko ant atminties.

Badgeriene yra naszle su 
szesziais vaikais ir .atsikraus
tė in czionais su vilezia kad 
vaikai suras kokius darbus fa
brike. - . .

___ '&> -

PAGIMDĖ KŪDIKI, ISZME- 
TE PER LANGA IR SUGRY

ŽO PRIE DARBO.
Philadelphia. — Tonia Gio- 

netta, 18 metu .patogi. Halijon- 
ka, dirbanti dideliam sztore, 
nusidavė in toiletine perskyra 
kur pagimdė kūdiki, suvyniojo 
ji in popiera ir i^zmete per Įau
ga ant ulyczios, po tam sugry
žo prie savo darbo rodos kad 
nieko neatsitiko, ir dirbo pakol 
neapalpo nuo kraujatekio. Pra- 
eigiai rado negyva kūdiki ir 
atidavė in rankas palicijos. 
Mergina vėliaus prisipažino 
prie motinystes ir likos nuvež
ta in ligonbute bet savo suva
džioto ju neiszdave.

Peksczias Nuėjo 2,500 
Myliu Su Šuneliu 

Ant Ranku

MIRĖ NUO 
SUNKAUS DARBO

NORS TURĖJO 6,000 
DOLERIU.

Carson City, Nev. — Kaimy
nai Silvijos Crane buvo tosios 
nuomones kad naszle kuri gy
veno isz sunkaus darbo ir skal
bimo, neturi ne cento ir turės 
ja palaidoti savo ka^ztu, nema
žai nusistebėjo kada senuke 
nurėdė rasdami ant jos beveik 
tris tukstanczius doleriu ir 
knygute kurioje pasirodė kad 
turi bankoje tris tukstanczius 
doleriu.

Po mircziai savo vyro, mote
re pardavė visus savo rakan
dus, apsigyveno pas kaiminka 
ir uždarbiavo skalbimu drapa
nų ir czystinimu namu ant sa
vo užlaikymo. Lyg sziam lai
kui da jokiu giminiu neatsi- 
szauke pasiimti likusi turtą 
kuri velione rinko, pati mirda
ma isz nedateklio ir gal nekar
ta badavo.

ATSISKIRTU NUO MOTE- 
RES KURI NEMOKA 

SKAITYT.
Boston, Mass. — “Jeigu tai 

butu mano galeje ir kad asz da- 
rycziau tiesas szio sklypo, tai 
invescziau tokias tiesas kad to
ji motere, kuri nemoka skaityt, 
vyrai galėtu nuo tokios mote- 
res persiskirt.” — Taip tai 
kalbėjo Roy H. Ratcliff sudžia 
isz Chicagos ant susirinkimo 
draugavęs ‘‘Lygiu Tiesu del 
Moterių. ’ ’

Gerai yra kad motere mokė
tu skaityt nes tas daug pri- 
gialbsti moterei visame ir žino
ti kaip ant svieto gyventi. Bet 
sudžia gal užmirszo kad buvo 
ir moterių kurios buvo motinos 
didvyriu'kurios nemokėjo skai
tyt o bet buvo geromis moteri
mis, motinomis ir geromis gas- 
padinemis. Jeigu moteres užsi
iminėtu Skaitymu tai kas da- 
žiurinetu vaikus ir namus. Jei
gu yra atliekamo laiko tai mo
tere privalo tobulyt savo isz- 
minti per skaitymą bet nemo
kėjimas skaitymo, neprivalo- 
būti priežastim persiskyrimo 
kaip tasai neiszmanelis i-szsi- 
reiszke.

PALIKO KŪDIKI VONEJE, 
TASAI PRIGĖRĖ.

Philadelphia. — “Žiurekie 
kad vaktuotumei savo sesute”, 
taip kalbėjo motina, Mrs. Elz
bieta C. Veasey in dvieju metu 
Genavaite. Sesute buvo 11 me
nesiu amžiaus. Motina inleido 
du colius vandens in vone ir 
paliko mergaites besibovinan- 
czias vandenyje. Kada motina 
sugryžo vela in 15 minutu, Ge
navaite buvo iszlipus isz vones 
o sesute gulėjo be žado. Matyt, 
vyresne mergaite prileido da 
daugiau vandens in vone ir ne
galėdama užsukti krana, isz- 
szoko isz vones palikdama -sa
vo mažą sesute,

TĖVAS PERPJOVĖ
GERKLE SAVO 

DUKTEREI
KAD ISZTEKEJO BE JO 

PAVELINIMO.

Dicksonburg, Ore. — Czio- 
naitineje ligonbuteje guli El
eanor Walsh, 19 metu, nuo su
žeidimu kokius aplaike nuo sa
vo tėvo Augusto Walsh. Mer
ginos tėvas, 57 metu amžiaus, 
baisei inirszo ant savo dukre
les kada dagirdo buk jo dukre
le isztekejo slaptai už Willia- 
mo Doggert, kuris turi apie 60 
metu. Kada tėvas dagirdo buk 
jo^ųkrelc su savo senu krukiu 
buvo atlankė .savo pažystamus 
netolimam miestelje, nuvažia
vo in tonais, .užklupo ant duk- 
tes ir perpjovė jai gerkle su 
britva.. Senas, vyras dingo ne- 
;žinė kur o taipgi slapstosi lyg 
sžiai; dienai. Mergina guli li
gonbuteje ir nežino ar isz to 
iszliks gyva.

Peter Paul Bell, 29 metu far- 
meris isz Louisiana, atėjo ana 
diena in Seattle, Wash., nesz- 
damas savo maža sūneli ant 
ranku. Po mircziai jo paezios, 
neturėdamas kur pasidėt, nu
tarė eiti pas savo paezios gimi
nes. Visa kelione 2,500 myliu 
padare beveik peksczias tik 
kartais geri automobilistai su
simylėjo ant jo ir ji su šuneliu 
pavėžėdavo. Kaip kur padirb
davo per kėlės dienas ir tokiu 
budu maitino save ir kūdiki.

PLAKDAVO IR PRIVERTI- 
NEJO DUKTERE ANT 

VĄGYSCZIU.
Honcgdale, Md. — Palicija 

suėmė Verafclvanson už vagys- 
ta ir laikeAkvotimo dažinojo 
biikji plakdavo savo 16 metu 
dukrele ir ja privertinejo prie 
vagystes kremuose. Motina 
taip sumuszdavo jos rankas 
kad net kraujas tekejo isz 
pirsztu.

Mergaite buvo priversta nu- 
neszti pavogtus daigtus adgal 
in kromus kad juos parduoti, 
kalbėdama, buk motina pavog
tus daigius nupirkdavo. Josios 
bobute prisiege kad tai teisybe 
ka mergaite kalbėjo palicijai. 
Motina uždaryta kalėjime.

DIRBA EROPLANA DEL 
100 PASAŽIERIU.

San Diego, Calif. — Consoli
dated Aircraft korporacija ap
garsino czionais ana diena kad 
jau užbaigė planus padirbimo 
eroplano kuris gales lengvai 
paneszti szinita pasažieriu ir 
16 darbninku del varymo tojo 
milžino.

Eroplanas turės tris laips
nius ir svers 168,000 svaru. 
Iszsketimas sparnu turės 194 
pėdas ploczio, aug’szczio 31 pė
das, 102 pėdas ilgio, gales pa
siimti 8,450 galonu gazolino, 
visokiu siuntiniu gales pasiim
ti 35 tukstanczius svaru ir lėks 
greitumo 275 mylės in valanda 
ir gales iszkilti 20,000 pė
du in padanges.

VEDE 54 METUS, MIRĖ SY
KIU IR ABUDU DRAUGE 

PALAIDOTI.
Phiadelphia, Pa. — Harry 

Shape ir jo pati pergyveno ry- 
szyje vedusio gyvenimo per 54 
metus ir ana diena abudu likos 
drauge palaidoti vienam kape. 
Motere Ella mire praeita Ket
verge nakti o jis mirė ant ryto
jaus Petnyczioje. Ji turėjo 74 
metus o jis 77 metus amžiaus. 
Paliko tris dukteres ir viena 
sunu. .

PALESTINOS SUMISZIMAI NESILIAUNA.
Angliszki kareivei turėjo nemažai darbo apmalszyti Palestinoje maisztininkus o ypa

tingai Tel Aviv mieste kur buvo didžiausi sumiszimai ir keli žmones likos užmuszti ir .dauge
lis sužeista. Paveikslas parodo kaip vienas isz maisztininku likos sužeistas ir bando atsikelti 
laikydamas už galvos su rankomis. Sumiszimas kilo po pakorimui jauno Žydo kuris nuszove 
tūla Araba ir tas sujudino Žydus ant maiszaties. -

TIK VIENA DOLERI AT
LAIKYDAVO ANT ISZSI- 

MAITINIMO.
Erie, Pa. -‘--Fiorentina Tier

ney, 20 metu-'mcterele, sumanė 
užbaigti savo gyvastį per isz- 
gerima truciznosi Kada ja dak
tarai atgaivino ligonbuteje ir 
užklausė priežasti del ko ban
dė atimti sau gyvastį tai Fio
rentina iszaiszkino buk jos vy
ras davinėjo jai tiktai viena 
doleri ant sanvaites ant užlai
kymo saves ir mažo kūdikio. 
Vyras uždirbdavo anį sanvai
tes 35 dolerius o likusius pra
leisdavo ant geru laiku.

Vyras likos uždarytas kalė
jime už neniaitinima moteres 
ir kūdikio o kada motere ap
leis ligonbute, užves skunda 
ant persiskyrimo nuo taip 
duosnaus vyro.

“RAGANIUS” ARESZTA- 
VOTAS UŽ PARDAVINE- 

JIMA GILIUKU.
Greencastle, Pa. — John 

Stanley, 36 metu, isz Kinsman, 
Ohio, kuris pardavinėjo kvai
liams visokius burtus ir žoles 
su kurioms galima gydyt viso- 
kes ligas, likos aresztavotas už 
apgavysta ir pastatytas po 
$1,500 kaucijos lyg teismui. 
Vienai moterėlei pardavė ko
kias tai žoles už 18 doleriu su 
kurioms' mane ingaleti savo 
nevidonus bet tas nieko negial- 
bejo ir tas ji instume in nelai
me isz kurios pats burtininkas 
negalėjo apsisaugoti. Kokiai 
tai kvailiukei pardavė visztos 
naga už penkis dolerius, kuris 
ketino jai atneszti dideli gilin
ki.

SŪNŪS PAĖMĖ ANT AUGI
NIMO BOSTRELI SAVO 

TĖVO.
Pittsburgh, Pa. — Duonke

pis, Martinas Swineford, szia- 
dien randasi nepaprastam pa
dėjime. Per kelis metus tarna
vo pas ji Agota Grayber, kuri 
su juom susilaukė mergaite o 
po szesziu metu motina mer
gaites mirė.' Sesuo mirusios 
merginos paėmė dukrele pas 
save ant auginimo bet Swine-

fordo sūnūs, kuris turi paezia 
ir kelis vaikus, sutiko ant pri
ėmimo mergaites už savo ir isz 
tos priežastiessjiilo nesuprati
mas. Tėvas sakoAka^ neduos 
savo mergaite ant iszailginimo 
kitiems (kurie yra Slavikai) 
ir sutinka kad jo sūnūs paimtu 
mergaite ant iszauginimo. Ne
žino kaipdas viskas užsibaigs 
nes mirusios sesuo kanecz spi- 
resi paimti mergaite pas save 
ir dabar teismas atsidūrė in sū
dą.

HUGHES’O SVIETINE KE
LIONE KASZTAVO $300,000

New York. — Lekiotojas 
Hughes galėjo sau nupirkti 
puiku laiva ir apiplaukti svie
tą smagume ir be jokio pavo
jaus atlikti kelione aplinkui 
svietą už tuos pinigus kokius 
iszdave ant eroplano keliones 
aplink svietą in mažiau kaip 
ketures dienas.

Visa toji orine kelione kasz- 
tavo jam 300 tukstaneziu dole
riu. Jis pats panesze visus 
kasztus tosios žymios keliones 
nes yra milijonierium.

Hughes, turėdamas da tik 18 
metu, aplaike po mirusiam tė
vui 17 milijonu doleriu po tam 
padidino savo turtą per kruta- 
muosius paveikslu, aliejų ir le
ki o jime.

NUSZOVE PRIELAIDINI, 
PACZIA IR PATS SAVE.
Leechburg, Pa. — Williamas 

Cerry, 45 metu, nuszove ant 
smert savo paezia Jane, 35 me
tu, jos mylima James Hughes, 
58 metu, po tam pats sau pa
leido kulka in smegenis. Per 
taja žudinsta ir savžudinsta 
septyni vaikai pasiliko siera- 
tukais.

Vyrai buvo farmercis bet 
nuo kada Hughes užsidėjo 
viesznami prie plento, pakvie
tė szeimyna Cerry kad apsigy
ventu su juom ir prigialbetu 
biznyje bet vėliaus Cerry pra
dėjo nužiurinet Hughes kad 
tasai meilinosi su jo paezia, 
pradėjo bartis ir atėjo prie žu- 
dinstos. Vaikai atiduoti in sie- 
latu prieglauda.

GERIAU JAM PATIKTU BŪ
TI TURKU NE KAIP 

KUNIGUŽIU.
Ingelsdale, Pa. — Reveren- 

das M. R. Haverford, Evange
liku kunigas, gavosi ant sze
sziu metu in ezyseziu ant paku
los už daug-patysta, kad atves
tu nuo moterių kuriu tair* pa
geidavo ir tro'atsiclpQid tik jis 
vienas gyveiil'bC&nt svieto ir 
butu palaimin moterė
liu... Kunigu;uriiofc?žinrint kad 
jau turėjo mcorilyc namuo
se, prisiege < .pi^ii moterė
lėms savo amžina meile, bet ir 
to jam nebuvo gana nes pradė
jo kalbint da ir ketvirta kuri 
jau žinojo buk pastorelis turi 
daugiau moterėliu. Kersztinga 
mergina apskundė kuniguži 
palicijai kad paimtu meiluži 
po savo globa. Po aresztavoji- 
mui kunigužio pasirodė kad 
merginos užmetinejimas buvo 
teisingas o ant galo iszsidave 
laike teismo kad jis turėjo po 
visa Amerika apie dvylika, pa
ežiu. Dabar bimbazelis turi su- 
siramint save netekes ne vie
nos.

10 DARBININKU SUDRAS
KYTI PER DINAMITĄ.

Baltimore, Md. — Darbinin
kai kasdami tuneli de'l vandens 
pateko in baisia nelaime kada 
apie 500 svaru dinamito stai
gai eksplodavojo po žeme. Drū
tis eksplozijos sudraskė de- 
szirnts darbininku ant szmotu, 
ir 14 sužeidė isz kuriu keli mir
tinai sužeisti. Visi buvo WPA 
darbininkai.

MANO BROLIS.

Vienas jaunikaitis iszmoko 
nudavineti asila. Karta pri
buvo daug svecziu kad net pil
na sale buvo prikimszta sve- 
cziais. Kalbėjosi po kelis su
siglaudė. Tame laike ant kie
mo sužvengė tikras asilas ir 
duktė ūkininko paszauke:
— Klausykite, klausykite, tai 

mano brolis taip sužvengė.

TRUMPOS ŽINUTES
Fort Plains, N. Y. — Dvi mo< 

teres ir vienas vyras likos už* 
muszti per nukritimą eroplamį 
kuris sugedo. |

Amritsar, Indija. — Dau* 
giau kaip 300 ūkininku likoį 
sužeisti maiszatyje kada tak* 
sorei atėjo rinkti padotkus nuoĮ 
ju. Vienas palicijan'tas likoą 
užmusztas. - i

Tokio, Japonija. — Tarp Ja* 
ponu ir Rusu kilo neužganadi* 
nimas prie Manczuko rubežiausį 
ir atsibuvo keli musziai. Pade* 
jimas labai pavojingas.

Helsingfors, Finlandija. —« 
Rusai užgriebė du Finlandie* 
ežiu laivus kurie plaukinejol 
prie Seiskari salos. Priežastie^ 
tojo užgriebimo nepaduota.

Harrisburg, Pa. — Tankus 
lietus padare farmeriams ble* 
dės ant keliu milijonu doleriu* 
Keli milijonai buszeliu kvie* 
ežiu sunaikinta.

New York. — Darbininkaį 
pradės valyti ponia Liberty 
(Laisves Stovyla) ir ji pataisi- 
net. Darbas kasztuos 1,700,000| 
doleriu. i

Newton, Iowa. — Visas mies* 
tas pasiliko po kariszkoms tie* 
soms isz priežasties kilusicj 
straiko Maytag < skalbiamu j 4 
maszinu.

New York. — Didelis Ang^ 
liszkas eroplanąs ^iszleke ii< 
Amerika Seredoje (r jau atleki 
in Montreal, Kanada isz kuij 
atlėks in czionąis.

Rumunijos Karaliene
Mare Mirė

Bukaresztas, Rumunija. — 
Karaliene Mare, motina kąrą* 
liaus Karoliaus II, mire Pane- 
delio vakara, po ilgai ligai, tu
rėdama 62 metu amžiaus. Ve* 
lione buvo atlankius U.S. Ame* 
ri'ka 1926 mete. Buvo anūkei 
karalienes Viktorijos isz Ang* 
lijos o jos motina buvo Ma
re Aleksandrovna, vienatine* 
duktere caro Aleksandro II isz 
Rusijos. Mete 1893 apsivedė jE 
su kunigaikszcziu Ferdinandu 
isz Rumunijos. j

NEGALĖJO ŽINOTI. [ 
_____  f

Profesoris: Pasakyk man4 
kaip sena yra musu žeme ?

Studentas: Negalima žino t j 
ponais profesoriau, atsake stu* 
dentas.

Profesoris: O tai del ko? !
Studentas: Ba žeme priguli 

prie moteriszkois lyties, o kaip 
moteres metu niekas nežino,- 
taip nežino kiek žeme turi me
tu!... J



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Nepaprastas atsitikimas isz- 

ejo in virszu Buturauguli, Ar
gentinoje. Keliolika metu ad- 
galvarginga naszle paliko žu- 
vininkiszkam kaimelyje tris 
sūnūs ant auginmo kitiems 
žmoniems nes negalėjo ju isz- 
maitint.

Nuo tojo laiko praėjo dauge
lis metu, sztai ana diena atva
žiavo in taji kaimeli du advo
katai kurie atrado vaikus, jau 
suaugusius vyrus, apreikszda- 
nii jiems buk ju motina mirė, 
palikdama jiems 20 milijonu 
pesetų. Kokiu budu toji var
ginga naszle dasidirbo taip 
milžiniszko turto tai telegra
mai to nepranesza. ų(

tukstaneziai žmonių Suvieny
tose Valstijose, 150 tukstan
eziai Sovietinėje Rusijoje, 80 
tukstaneziai Vokietijoj ir 40 
tukstaneziai Francijoj. Jugo
slavijoj taipgi mirsz-ta daug 
žmonių.

Paežiam mieste Belgrade ku
riame randasi daugiau kaip 
300,000 gyventoju, kas meta 
mirsza 1,250 žmonių, todėl le
nais pastate didele ligonbute 
kurioje gydo tik vėžio liga.

Tokiam turtingam ir ap-

IISZLIETUVOS
DIDELIS GAISRAS NUO 

PERKŪNIJOS.
-Sziiauliai.,— Sziomis dieno

mis Papilės valscz., Purviu km. 
žaibas uždege pil. Stulpino gy. į 
narna. Gaisras taip greit isz- 
siplete, kad Stulpinai vos spė
jo iszbegti isz namu. Iszbegus 
visiems isz namu buvo paste
bėta, kad deganeziame name

sz vi estam sklype, kokiu yra'palikes tėvas Stulpinas, kuri 
Amerika, kad tiek žmonių | vėliau inbeges sūnūs isztrauke 
mirszta vėžio liga, yra didelis 
nužeminimas.

Amerikoniszki Komu
nistai Po Valdžia 

Rusijos

Iszminti'ngi žmones nuolatos 
mokinasi bet kvailei tankiau
sia viską žino pagal ju kvaila 
nuomone.

veik visai be sąmones. Gais
ras padare per 7,000 litu nuo
stolio. Grynais pinigais sude
gė per 1,500 litu.

DOMES-nC BtEND

Po Liktamei
ight, 1038, b;

Juso deszimtukas sako kad preke yra 
nebrangi. Tabakas atsakantis. Ir jus 
esate užganėdinti isz tu cigaretu.

Juso deszimtukas aukszcziaus 
nulekia pirkdami Sensations

j KAIP ARENDUOTOJAI IR 
'ukes DARBININKAI GALI

NUSIPIRKTI ŪKE SU
FEDERALE PAGELBA.

Retai motina džiaugėsi kada 
ja dangus apdovanoja su dvy
nukais, jeigu tojo “tavoro” 
jau turi asztuonis. Bet dvynu
kai buvo tikra laime del Ago
tos Vagnerienes kuri sėdėda
ma Kanadiszkam kalėjime, 
laukdama nubaudimo mirezia 
už nužudymą savo poduktes, 
su'silauke dvynuku. 'Tokiu bu- 
du apsisaugojo kartuvių o 
bausme mirties likos permai
nyta ant viso gyvenimo in ka
lėjimą kad galėtu iszaugint sa
vo vaikus.

Tikrųjų mielaszirdingu žmo
gum pasirodė milijonierius 
Fredr'ikas William Vanderbilt. 
Paliko jis vienam isz savo dar
bininku testamente 250,000 do
leriu. Giliukningas darbinin
kas yra Herbert Shears, kuris 
dirbo del Vanderbilto 37 me
tus. Baltos varnos visur atsi
randa. Vanderbiltas yra vie
nas isz tuju.

Nelaimes patinka žmones ne 
tik ant ulyczios ir prie darbo 
bet ir namuose, kaip suraszas 
parodo. Praeita meta apie 32 
tukstaneziai žmonių žuvo ir 
mirė 1937 mete nuo visokiu su- 
sižeidimu ir nelaimingu atsiti
kimu namuose o 140 tukstan- 

k ęgiai likgj sužeisti. Tieji žmo- 
■ant" ' xxu-A^nte pinigįszkai 

400 milijonu-doleriu.

Sziadien žmogus negali ste
bėtis isz nieko nes nieko nėra 
naujo ant szio svieto ir kad 
žmogus negalėtu ingaleti ko 
užmano. Mete 1519 iszkeliavo 
aplinkui svietą žymus keleivis 
Magellan, kuria tai kelione at
liko su laivu. Ant padarymo 
tosios keliones aplinkui -svietą, 
užėmė jam 1,083 dienas, arba 
beveik tris metus.

Lėkiotojas Hughes atliko ta
ja paezia kelione aplinkui svie- 
ta in laika mažiau kaip ketures 
dienas o kas bus ateityje?

Ana diena atėjo tūla moterė
lė in rėdys te “Saules” su se- 
kaneziu užklausymu: “Ar ne
žinome koki papiktinimą plati
na musu Lietuvaites marszki- 
niu dirbtuvėse?

Ant tokio užklausymo ne
buvome visai pasirengia nes 
manėme visados kad loeninin- 
kai tokiu dirbtuvių ne tik rū
pinasi apie szvaruma darbinin
kių bet ir ju moraliszka puse.

Ttųi motina tolimesnėje kal
boje pF 
kad jos dūk 
kioje dirbtino 
mūrinėse dkn 
ypatingai lai 
girdėjo su p 
dirbtuves©

Dabar isz Washingtono da- 
eina žinia buk kokis tai iszra- 
dejas Szvedijoj iszrado eropla- 
nini motor! kuris lėks 465 my
lės in valanda ir gali iszlekti in 
padanges 59,000 pėdu. Yra tai 
dvylikos cilinderiu motoris ku
rio sparnai sukasi 1,900 sykiu 
in minuta.

ims apšbkineti 
plai'ke darba to- 
. Mergaite pir- 
e savo darbo, 
iet, pamate ir 
inimu ka tose 

merginos kalba. 
Mergaite negalėjo dalaikyti to 
visko ir nuėjo namo apsakius 
motinai apie viską ka ten mate 
ir girdėjo.

Tokiose dirbtuvėse mergi
nos platina tarp kitu kuobjau- 
riauses kalbas, apkalbinėja ki
tus — vyrus, moteres ir mergi
nas — žodžiu, visus kurie tik 
papuola ant liežuvio o ka kal
bėt apie visokius “džiokus” 
tai net sziurpulėi ima žmogų 
klausant.

Nesmagu apie tai girdėt o 
bet yra tai teisybe ir motinos 
privalo apie tai pasirupyt kad 
dažiuretojai tokiu dirbtuvių 
uždraustu tokius nemoralisz- 
kus pasielgimus tarp merginu.

SZIURPUS ATSITIKIMAS.
Kuipiszkis., — Paszepeczio 

vien'k., Kupiszkio valscz., 
Kriaucziuku szeimynoje invy- 
ko sziurpi tragedija. Vyresny
sis brolis Pranas 40 metu am
žiaus, isz revolverio perszove 
savo jauniausia broli Petra, 27 
metu amžiaus. Szuvis pataikė 
in nugara ir paliko viduriuose. 
Perszautas dar puolė pasike- 
sintoja ir abudu susiėmė, bet 
gavės revolveriu smūgi in gal
va, iszibego pas kaimyną. Be
bėgdamas nusilpo ir iszgriuvo. 
Perszautasis nugabentas in Pa
nevėžio apskr., ligonbute ta 
paezia diena vakare mirė. Nu
sikaltėlis ramiai nuėjo in Ku
piszkio palicija ir pranesze 
apie invyki.Taip pat atidavė ir 
ginklą. Szios szeimynos visi 
nariai turėjo gera varda ir bu
vo žinomi kįpp darbsztus žmo
nes. ...GVveno pasiturineziai. 
Tik tarp tu dvieju broliu būda
vo ginezu del žemes pasidali
nimo ir vedybų. Iszvakarese 
taip pat buvę isuriipykq. 
ki,o priežastis tiriama, 
kaltelis -suimtas.

Komunistu partija Ameriko
je yra po valdžia Busiszku.Ko
munistu kurie valdo czionaiti- 
nius Amerikoniszkus Komu
nistus ir paliepineja jiems ka 
turi daryti ir kaip turi darbuo
tis kad taja partija praplatint 
po visas Suv. Valstijas. Taip 
tai prisipažino Earl Browder, 
sekretorius czionaitiniu Ko
munistu laike valdžios tyrinė
jimu apie veikimą Komunistu 
Amcrike. Browderis turėjo sto
ti priesz legislatures tyrinėji
mus kurie atsibuvo New Yor
ke.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

----------ąc-------

Vakaras atėjo, kas karta bu
vo tamsiau... szaltis -didelis, 
jog net visi gyventojai miesto 
New Yorko pasislėpė namuose.

ITlyczia bego kokis tai vai
kinelis, apsidengęs suplyszu- 
siu surdoteliu, ncszdamas ka 
toki po pažaste. Neteko ant ga
lo ne kvapo... Sustojo... ap
sidairo in visas szalis... Ant 
ulycziu nebuvo ne gyvos dva
sios. 'Tiktai 
perstojimo.

Liktarne, 
iszdavinejo

vejas staugė be

r

Invy-
Nusi-

PASKENDO DU VYRAI.
Modsedis.,—- Sziomis dieno

mis ūkininkes Andriekienes 
bernai maudėsi per miesteli te- 
kanezioje Bartuvos upeje. Vie
nas patekės vandenin tuoj pra
dėjo skėsti. Kitas buvęs kran
te, dar nenusirenges puolė 
skęstanti dranga gialbeti. Gial- 
betojas buvo silpnas plaukikas 
ir tuoj pradėjo -skėsti. Kadan
gi isz maeziusiu nelaime plau
kiko neatsirado, todėl abudu 
vyrai paskendo. Iszteidus ma
lūno prūdą ir sumažėjus van
deniui, skenduoliai (buvo isz- 
traukti. Isz'kviestas isz Skuo
do -gydytojais Levas mėgino 
gaivinti, bet nepavyko, -nes 
vandeny iszbuvo apie 2 vai. In- 
vykis visus labai jaudino.

Wilkes-Barre, Pa.,— Lietn- 
visz'ku Moterių Kliubas i-sz 
Wyoming klonio, turėjo savo 
metini is-zvažiavima Mount 
Laurel parke artimoje Hazle- 
tono. Wyomingo Kliiubas pa
kvietė Skulkino Pavieto Liet. 
Mot. Kliubo moterėlės in tal
ka, kurias priėmė szirdingai, 
i>r abudu 'kliubai turėjo links
ma laika su visokiais žaidi
mais, kaip: Batono lenktynes 
laimėjo A. Gudaitiene isz 
Picteton-o-; Marszmello 1-enk-ty- 
nes A. Czepanione isz Wilkes- 
Barre; Pinacu lenktynes, poni 
Stral'ka isz Wilkes-Barre; juo
kingas apsiredymas per Sapo- 
nioniend isz Minersville, Ju- 
raszkicne isz Edwardsville, 
Bruso'kieno isz Kingstono ir 
Vaseckiene isz Edwardsvilies. 
Boksavimo kontesta laimėjo 
Mare Pankicne isz Plymouth 
ir Alicija -Solenskiirte isz Wil
kes-Barre. Szitas paskutinis 
buvo juokingiausias ir prajuo
kino visus, kurie jam prisižiu- 
rin-ejo. Skulkino pavieto mo
terėles sudeda visoms sesu
tėms isz Wyoming Klonio szir- 
dinga aeziu už pakvietimą ant 
to iszvažiavimo ir už tai a tsily
gins at-citeje. [Red.— Del sto
kos vietos visu vardu kurios 
dalyvavo ,-tame iszvažiavime 
negalime paialpyt.]

Pakol da 
užsiimda- 
po dideli

po kuria sustojo, 
maža liepsna bet 

tik kokis szuo bėginėjo po uly- 
czia.

Vaikinelis pritūpė prie stul
po liktarnes, iszeme isz kiszc- 
niaus knyga: atidarė ja ir pra
dėjo skaityt.

-Szaltis dauginasi, vejas pu
te ant liktarnes o vaikinelis 
nuolatos tryne akis... maža 
liepsnele nedavinėjo jam skai
tyt o per nuplyszusi surdoteli 
pereitinejo vejas jog vaikine
lis -drebėjo visas.

Nėra ko dyvintis! 
tetvas buvo gyvas, 
mas vežimu žmonių
miestą, viskas namie ėjo gerai 
ir vargo neturėjo nes Dievas 
paėmė ji nuo tosios žemes ir 
pasiliko naszle su keletą siera- 
tuku. Motina dirbo sunkei ant 
iszmaitinimo szeimyneles. Su- 
nu Jonuką pacme Tėvai Refor
matorei, kur mokinosi gerai 
idant būtie doru žmogum o ir 
žinojo jog ant jo tikisi visa 
szeimynele ateityje.

Taji vakara sėdėjo Jonukas 
prie mažo szmotelio žvakes ir 
mokinosi savo lekcijas bet žva
ke buvo trumpa ir greitai isz- 
dege o knatas prilipo prie sta
lo... -tamsumas apėmė maža 
grinczele. Jonukas netureda-

mas daugiau žiburio, grau-' 
džiai pradėjo verkt. Da taip 
daug turėjo iszmokint!

Ant kart sužibėjo jam gera 
mislis galvelėje. Užsidėjo ant 
saves nuplyszusi surdoteli, už
sismaukė kepure ant galvos,/ 
pacme knyga po pažaste ir isz- 
bego ant ulyczios — ir dabar 
matome ji po liktarne.

Tame iszgirdo jog kas tokis 
prisiartina... Jonukas nutir
po, apsidengė da geriau ir už
smaukė kepure ant akiu idant 
praeigis negalėtu ji pažint.
Patemijo prisiartinant augsz- 

ta vyra. Užlaikė savyje kvapa 
ir lauke.

—- Tai profesoris! paszauke 
vos girdimu balsu ir baisiai už- 
sisarmatino.

Susitraukė in kamuolėli ir 
sėdėjo nesijudindamas. Bet pa
imtas akyvumu praeigis prisi
artino prie sedinezio, dasilyps- 
tejo su ranka, mislydamas jog 
tai kokis vagis, paszauke:

— Hei! kas ežia? ir su ranka 
nutraukė kepure nuo -galvos. 
Liktarne tuom kart pražibejo 
szviesei ant veido vaikinelio.

— Marcinkauckas? czionais 
po liktarne! — paszauke nusi
stebėjas profesoris.

Jonukas pabalo ir drebėjo 
kaip drugyje, knyga iszpuole 
jam isz ranku.

'Tada profesoris das'iprato 
visko.

Nuėjo su valkineliu in grin
czele, norėdamas dažinot kur 
gyvena.

— Mano sieratu'kai! — tarė 
susigraudinęs, — tu neturi ži
burio namieje!

Nuo to laiko geras profeso
rius užsiėmė lavinimu vargin
go Jonuko o in keliolika metu 
po tam iszdave egzaminą kai
po garsingas gydintojas ir 
prietelis pavargėliu iki smert.

Skaitykite “Saule”

Galva žilsta, protas szelsta— 
panaszei atsitiko su poniute 
Jessey Corbin kuri geidžia per
siskyrimo nuo savo vyro. Po
niute Jessey jau turi 65 metus 
o jos vyras 90 metu ir abudu 
gyvena netoli Leisenring, Va.
— Bobele skundžia savo vyra 
už tai kad neduoda jai ant pra
gyvenimo ir tai po 34 metu mo- 
teriszkam ryszyje! Gerai kad 
ji neskundžia už neteisingysta.
— Juk Abrahomas turėjo 90 
metu kada insimylejo in Haga- 
ra o po tam ji iszgujo ji ant 
pustynes!

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adrean 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 1

UŽMUSZE ŽMOGŲ.
Papile.,— Papilės geležinke

lio stotyje (buvo mirtinai su
žeistas darbininkas Pinskas 17 
metu amžiaus. Nelaime invy- 
ko del neatsargumo stumdant 
vagonus ir likos sutrėksztas. 
Skubiai buvo nuvežtas Mažei
kiu ligonbuten kur buvo pada
ryta reikalinga operacija, bet 
po operacijos ligonis tuojaus 
mirė.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
♦

831
Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

' Profesorių Antiez, pirminin
kas Jugoslaviszkos draugavęs 
kovojimo prieszais liga vėžio, 
isztyrinejo buk kas meta mirsz- 
ta nuo tos baisios ligos 120V .. --- .

Laidoja kūnus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.

! 620 W. Centra St., Mahanoy City

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

6zi Banka yra Naryi 
federal Reserve System 

IR 
federal Deposit Insurance 

Corporation

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

4'. i E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausii Graborini 

:: Gabiausiai Balsamuotojat n 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- KG 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- X 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio lif 
Grabu. Laidoja nu- u 
mitelius pagal naujau- |! 
eia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke B 
moterems. Prieinamoe , 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spnre, Sk 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strese 

Bell I«leXPAM 688-4 ___

Tūkstantis Naktų ir Viena 
arabizskos istorijos 

------- O-------
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
apie szita knyga

lakstantis Ndkfci 
irViena 'TukjstjmtU

Garberataiu Tamlat*!:—
Sulaukiau nuo Juiu aluncsI*Bs<M 

naono vardu knyga
Naktų ir Viena” ui kuria te.riv
širdinga aciiu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tukatantu 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labui yra žingeldu (skaityti visoklae 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa* 
sljuntl kaip laikas szvental Ir smo
giai praeina. Asz visiems Ilnkėczlav 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes j» 
skaitydamas žmogus apie viską tadt 
pamirsit! ir visokį rupesuslal nori 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. EOKAB.
Dv. Palazduonys,
Ccekisskes vaL
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Iki Birželio 30 -d., 1939 m., 
kvalifikuoti asmenys, kurie 
nori nusipirkti ūke gali tam 
tikslui gauti federale paskola. 
Iki Birželio 30 d., 1939 m., val
džia turi $35,000,000. tam tiks
lui. Fiskaliszkams metams 
prasidedant su Liepos 1 d., 
1939 m. ir vėliaus $50,000,000 
bus paskirti kas met finansavi- 

jmui tokiu paskolų.
I ‘'‘Bankhead—Jones Tenant 
'Farm Act” po kuriuo instaty
mu paskolos ingijimui ukiu tei- ' 
kiamos veikia nuo Liepos me
nesio 1937 m. Instatymo tiks
las yra pataisyti ekonomiszka 
nepastovumą. Apart pinigu nu
pirkimui ukiu, paskolos bus 
duotos tinkamiems asmenims, 
nusipirkti gyvuliu, ukes pa- 
rankumu, aprūpinimu ir kitu 
ukes reikalingumu. Szitas in- 
statymas pažymi pradžia fede- 
ralio programo iszbaigti žemes 
kurios nėr tinkamos augini
mui. Instatymas duoda teise 
Agrikultūros Sekretoriui ingy
ti tokias žemes bet jis turi duo
ti geresnes žemes savininkams.

Paskolos.
Tik ukes arenduotojai, ukes 

darbininkai, javu pasidalinto
jai ir kiti asmenys kuriu dides
ne dalis ineigu paeina nuo ukes 
veikimu yra tinkami gauti pa
skolas po “Farm-Tenant In- 
statymu.” Pirmenybe duota 
vedusioms asmenims arba 
tiems kurie užlaiko szeimynas. 
Pirmenybe taipgi duota asme
nims kurie turi isz ko užmokėti 
pirma mokesti arba kurie jau 
turi gyvuliu, reikalingu inran- 
kiu pasekmingai ūkininkauti. 
Praszytojai turi būti Ameri
kos piliecziais.

Paskolos duotos tokioms su
moms kokios yra reikalingoą 
nusipirkimui ukes ir del reika
lingu pataisų ir pagerinimu ir 
gautos per pirma morgieziu 
ant ukes. Atmokėti galima ne- 
ilgiaus kaip in 40 metu, 3 nuo- 
szimeziu neužmoketo balanso1 
in metus. Skolintojas turi už
mokėti taksus ir mokesezius ir 

' viskas privalo būti apdrausta.
Paskolos aplikacija.

Pirm paduodant aplikacija del 
federates paskolos reik pasi
rinkti ūke kuria paskolintojas 
nori nusipirkti. Kada tas atlik
ta tai aplikantas gali paraszyti 
laisžka in “Farm Security Ad
ministration, 1025 Vermont 
Avenue, Washington, D. €., in- 
teikdamas visus faktus apie jo 
patyrimą ir praszydamas blan
ku ir visu reikalingu informa
cijų.

Ta aplikacija bus pasiunsta 
komitetui isz trijų vietiniu 
ūkininku aplikanto apskrityje.

Szitas komitetas viską per
žiūros, patyrinės parinkta ūke 
ir spręs ar ta ūke bus tinkama 

ta szeimyna. Taipgi 
aplikanto patyrimą 
ir asmeuiszkas ypa-

r

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

užlaikyti 
patikrins 
gabumus 
lybes.

Szitie apskritiniai komitetai 
svarstys aplikacijas del pasko
lų ūkininkams, arenduo tojams 
ir javu pasidalintojams nupir
kimui gyvuliu arba ukes inran- 
kiu.1 Tos paskolos nesza nuo- 
szimti nevirsz 3%> in metus. 
Turi būti atmokėtos in penkis 
metus bet jas galima atnaujin
ti. Szitos trumpo laiko pasko
los teikiamos tik kuomet aren- 
duotojas ar javu pasidalintojai 
negali gauti kredito tinka
moms sanlygoms isz kitos fe
derates skolinimo insteigos.

—F.L.LS,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ANDRIEJAUS 
SKARDAS

Visiems musu ūkininkams 
yra žinoma kokis tai kaime su 
tais meistereis vargas. Kiek 
tai žmogus prisipraszo, gerai ; 
užmoka, o da ant galo darba < 
pagadina, jog ne paežiam pa
žiūrėt ne kitam parodyt negali- 
pia:. < 
į Sziadien jau pas mus kitaip i 
eina, nes kitados, kaip ka tik ; 
baudžiava nustojo, tai vyreli ; 
pradėjo ūkininkai pūstis o in 
dvara, tai nei už pinigus, jeigu j 
but ponas papraszes, nebūtu 
ėjas nes tai del ūkininko negrą- ; 
žu kam pasisamdyt.

Vienas ponas pirko sau nu- , 
bankrutyta netoli kaimo C. 
dvaruka, po lerikmecziui. Kada 
atsikraustė in ji, visi ūkininkai 
isz tolo žiurėjo ir tarp saves 
kalbėjo:

— Kas tai bus per kaimy
nas?

Kada tas ponas pradėjo mis- 
lyt apie lauko darba o labiau
sia apie arima ir kada peržiu
rėjo žagres, ane vienos geros , 
nerado.

Jeszko tokio žmogaus kad 
sutaisytu, bet niekur negali 
gaut. Pats pradėjo apie tai rū
pintis o ir ekanomas po kaimus 
klausinėjo, ant galo vienas pa
sakė kad jeigu Kalvaitis nega
les pataisyti, tai ežia niekur 
■kito neras.

Eina pats ponas pas ta Kal
vaiti — dažinojo, jog sėdi kar
eziamoje.

-—Nes kad ir ponas rasite — 
kalbėjo duktė — tai jis in dar
ba neeis nes jau nuo Kalėdų 
kasžin kas jam in sirenas in- 
lindo ir nieką negali... veikt.

Ponas tai iszgirdes sugryžo 
namon ir prisakė ekanom-ui 
kad tuojaus važiuotu už trijų 
myliu in kaima B. o parvežtu 
senovės pažinstama Andriu ku
ris nusimanė apie u'kininkisz- 
kus padarus.

Kada ekonomas parvežė 
troksztanti žmogų tai ponas 
taip nudžiugo kad net aszaros 
akyse pasirodė.

— Mano Andriejau, kuom 
asz tau už tavo žygi užsimokė
siu, jog teikeisi atvažiuot? Asz 
ežia ne jokio tam tinkamo žmo
gaus negalėjau gaut ir jau bu
vau nemažai susirupines kuom 
ežia bus arta?

—Sake man, jegamasti, eko
nomas — atsake kasydamasis 
galva ir viešindamas isz to- 
sziukes su taboka — norint ir 
namie daugybe turiu darbo — 
žinoma dirbu akeczias ir kito
kius padarus, kuriuos gabenu 
ant jomarko, nes ponui prie 
strioko tai viską pamėtės atva
žiavau ...

Andrius tada turėjo apie sze- 
szesdeszim'ts metu, norint nuo 
darbo ant senesnio iszrode. Bu
vo tai žmogus lėtas ir labai ge
ras. ' Kitados buvo turtingu 
ūkininku nes prižiurinejo ge
rai ūkia, arielkos negere, žie
mos laike dirbdavo visokius 
padarus už kuriuos nemaža pa
imdavo pinigo. Kaime nelabai 
ji užkente o tai del to, kad ne
tolimam dvare nuo pono loska 
turėjo. Visi sznabždejo kad 
daugeli turis pinigu kuriuos 
iszkase isz žemes ir kad tuos 
užkavojas laiko,nes taip, idant 
niekas negalėtu surast o kas 
labiausia kad ir pati apie juos 
nežinojo.

Pas mus, tai yra paprasta, 
jog turi but tokis kaime p

ypacz kuriam gerai vedasi — 
kad jeigu ne jis rado pinigus 
tai jo tėvas arba tėvukas (die
dukas). Tinginei arba girtuok- : 
lėi niekad netiki jog žmogus 
per savo darbsztuma dasigrie- . 
bia turto.

Kada Andrius dabar tasze 
pas poną žagres ir rugojo jog 
beržas iper daug susisukęs, po
nas sėdėjo ant kalades ir klau
sinėjo kad einasi kaime teuais?

— Apženijau sunu.
— Na ir ka, gerai?
— Žmones sako kad gerai. 

Gal ponas girdėjote kada dva- : 
ra pas mus laikėte, apie ta Ju
ze TupcziauskiuteL

— O žinau, pamenu — skabri 
mergaite, juodu akiu, ir nuo
latos .prie darbo kvatodavo o 
arielka tai kaip vandeni užsi- 
kreipus gerdavo. Na, tai neblo
gai — jos tėvas turi pinigu...

— Ka ežia pinigai, juk ir asz 
turėjau ju nemažai, tiktai 
kad...

— Na, kas tas kad? — pa
klausė ponas matydamas jog 
senis susiraukė.

— Kad ragana, pone — ir ap
sidairė senis, ar kas negirdi.

— Tai ve, Andriejau, lyg jau 
tu neduosi su ta netikelia ro
dos?

— Tai teisybe, pone, kad ne
tikus. Kvaraba žino, dabar ki
bą tokia gadyne, jog visu sme
genis pervertė. Pasakoja neisz- 
manelei jog dabar žmones gave 
valnysta, neprivalo dirbt, tik
tai ūžt. O-gi mano ta pusgalve 
marti, kad jus matytumėt po
ne, insitaise po andaroku toki 
bueziu, ka tai vadina “krinda- 
lina”, tai taip pasiputus, kaip 
arke. Budelis žino, isz tokiu 
dratu ir sztangeliu.

— Kas tai galėtu but?

— Ar asz žinau, kaip ponui 
pasakyt. Juk ir pernai ponios 
dvaruose nesziojo; taip, kaip 
andarokas, bet tai lyg ne an- 
darokas — kaip tinklas, dieva
ži, jegamastie, nežinau, kaip 
pavadint.

— A-ha, tai bus krinalina.
— Tai-tai-tai, jegamastis at- 

minet, prakeikta krinalina! Ar 
tai del prastos bobos toki ■daig- 
tai! per duris neintelpa o kaip 
pasilenkia tai viskas matyt. 
Korone Dievo su tokiu protu! 
O jegamastie, ir pirsz'tinaites 
pirkosi!

— Na, ka tu ant to sakai, 
Andriejau ?

— Ka asz, bene tai manės 
klauso: tegul ja kvaraba!

— O ka Franas ant to?
— Jis, perpraszau poną, kaip 

, kelmas! Ne prie taneaus, ne
■ prie ražanezias, kur pastume-
■ si, lenais eina, ka jam pasakė, 
- tai tinka. Pakol nebuvo pa-
■ cziuotas tai rodos buvo ne szio, 

ne to, bet dabar...
— Na ka žmones ant to sa

ko?
— Jau gana, visi padūko, je

gamastie, visos bobos perkasi 
tokias krinalinas, szilkinius 
žiurstus ir skepetas, kortinius 
jekes, girgždanezius czevery- 
kus; vaikine, be lazdos nei ne- 
siartink. Kriauczius gabena isz 
už trijų myliu kad tik puikiai 
pasiutu ir liemuo tiktu. Tegul 
rėdytųsi kaip nori kad tik ne
pustytu namu ir butu pakajus.

— Ka ežia, mano Andriejau, 
matau kad tu labai isz to rūpi
niesi. Palaukie, ateis kitokis 
laikas o viskas persimainys. O 
ant galo esi savo namo gaspa- 
dorium tai nesiduok ir gana!

— Bet kur-gi “gaspado- 
rium”. Viską del ju pavedžiau.

— O tai del ko?
— Ar asz žinau del ko? Tai 

. vis per žmonis nes pradėjo pą-

peczkyje sėdos ir niekur nusi
valkios.

— Tegul sėdi — bambtelėjo 
Franas žiovaudamas.

— Na, tai tegul atiduoda

sakot jog jeigu neužraszysiu 
tai ji viską paims.

— Na, juk tavo vienatinis sū
nūs.

— Na taip, bet tas senis Tup- 
cziauskas landžiojo ir landžio-'tuos pinigus. Szaltyszius szia- 
jo o viena karta tarė:

— Bus tai geriau, esi senas, ežia jokio skatiko nesiranda, 
užraszykie del ju, tegul rūpina- Pasakė jog kaip rytoj neužmo
si. Asz paikas negelis paklau- kęsim tai nelauks... o paskui 
siau, nuėjau pas vaita ir pada- atvažiuos sekvestratorius ant 
riau, kaip jie norėjo.

— Tai ka galima daryt, bus į 
dabar del tavęs geriaus, netu- g 
resi rupesties o ve — turi kelis 
rubliukus...

— Jau gana, sarmatinuosiu 
ir pasakyt: juk asz tuos atida
viau!

— Ar viską?
— Iki skatikui...
— Tai niekai.
— Žinoma, kad niekai. Da

bar visko turiu marezios pra
szyt. Esu apdriskęs o czebatai 
— žiūrėk jegamastie, vos lai
kosi ir suprantu kad jau ant 
manes isznairuoja. Vyresne 
duktė služija, jaunesne apszlu- 
bo tai paėmė ženota duktė pas 
save bet ir lenais vargas. Žen
tas pasileido, geria, ir kaip gir
dėjau, tai ne po ilgam Žydai 
viską užgriebs.

— Na tai Andriejau, negerai 
ant senatvės padarei.

— Ka daryt, jegamasti, po 
visam — sunkei atsiduso. — 
Kad jus butumete da tada bu
vę dvare tai suvis kitaip butu 
pasidaria nes visada pono isz- 
mintis, tai ne prasto mužiko. 
Po jus paėmė Žydas tai pas ka 
žmogus galėjai gaut rodą?.. 
Keikes ant senatvės eitie kur 
prie bažnyezios už .szpitolnin
ka o tai ne užilgio nes jau svei
kata mažinasi.

Labai ponui gero Andriejaus 
pagailo nes mate kaip aszaros 
ant skiedrų byrėjo kaip žirnei 
per ka pakilo ir yrėsi in paka- 
ju mislydamas kaip jam pa
lengvint. ..

Per dvi nedelias dirbo prie 
tu žagrių Andriejus o kada 
pradėjo artie tai ekanomas ne
galėjo priesz poną atsigirti. 
Bernai pradėjo su žagrėms var
žytis o ekanomas poną kalbino 
kad Andriejaus isz dvaro ne- 
iszleistu.

Ponas kalbino bet senis ant 
to tarė:

dien ragino mokėt padotkus o

— Tai, jegamastie, vis lyg 
žmogui tarp savųjų smagiau 
nes kada rudeni prireiks tai 
asz pribusiu kožna laika. Da
bar asz turiu keletą namie ant 
pardavimo akecziu ir Frano 
iszsiilgau...

Andriejus pardavė ant jo
marko akeczias o kad su tuom 
ir slėpėsi, vienok marezios mo
tina isz tolo selino ir viską ma
te.

Kaip tik marti nuo savo mo
tinos dažinojo jog tėvas už ake
czias gavo pusketvirto rub- 
liaus, pripažino, kad tie pini
gai suvis seniui nereikalingi 
jog sziaip ar taip turi juos ati
duot Kranui ir gana.

— Klausyk, Franai, — kal
bėjo in savo vyra, in kamputi 
stuboje prisispyrus, — senis 
turi pinigu.

— Tai tegul turi. Juk turi 
sau ant žiemos pirktis czeba- 
tus.

— Tai svieteli mano! kam 
jam czebatai? ar negali su žą
selėm avet? Vai kur jis eina? 
gal in karezema, ant szokiu, ar- 
ba in jaunimą? Gal eis in dva
ra ant darbo? tfu! po paraliu, 
sarmata daro daugiaus nieko. 

, Kas tai mate kad senas gaspa
dorius in dvara vilktųsi ant už- 

' darbio? Kaip neturės in ka ap- 
- siaut, tada per visą žiema už-

užgriėbimo...
— Tegul ir taip būna, ka asz 

>aliu padaryt?
— Ka padaryt? tu jauti! ar

tai asz gaspadorius? ar tai ma
no teviszke, kad asz turetau 
mokesezius mokėt? Asz pas gi
mines ne eisiu pinigu praszi- 
net.

— Nereikejo visu pinigu už 
rugius praleist — tarė užpykęs 
vyras. — Kur dingo pinigai už 
parszus kuriuos rudeni parda
viau o kur už sziena, o kur už 
padvada, ka vėžinau in Kibar- 
tus Žydą ? Isz viso buvo arti 40 
rubliu.

— O tu nulėpausi! O Žydui 
už druska o tavo sermėgai pa- 
muszalas? o vaitui alga, ant 
szaltysziaus ir ant žemskiu. O 
ant stulpu kaime, o pacztoriui 
ir poteriu už duszia mamules.. 
Už ka turi pirkt, eikie pas seni 
ir irnkie...

— Imkie, bet ar duos?
— Ka neduos? turi duot! o 

jeigu neduos tai tegul sau eina 
pas dukterį. Ar mažai suėda 
senis? o kas isz jo per nauda . 
nes tiktai del saves akeczias . 
dirba. Matai pats, kaip atsise- . 
da prie bliudo tai su pora ark
liu neatitrauktum, tik ėda ir 
ėda, net paausei barszka.

— Ka daryt, tai jo proce.
— Kaip tai jo? Ar-gi tai tik 

jis vienas taip padare, o jeigu 
jis but tau nedavęs, tai butum 
nuo kamisoriaus, kaip ir kiti, o 
ir laukas but ki tokis nes dvaro 
ir ne iszliežtas kaip szitas...

— Kas tave gali perszneket, 
— atsake pats eidamas lauk 
per duris — kožna boba szu- 
nies neatstoja. Einu jau einu 
pas tėtuli o kaip asz pradėsiu 
tai ir tu isz nežinių ateisi nes 
asz labai nedrąsus kada reikia 
praszyt pinigu o boba, kaip 
boba, akys kaip szuns.

— Na na, daug nesznekek, o 
greitai eikie, asz atėjus viską 
padarysiu. Asz isz mažens mo
kinta. .. Nes, Franuk, ar neži
nai ka mudu karezemoje su- 
sznekejome?

— Kur-gi ne...
( — Na tai-gi, ka czedyt — 

Gruszkaicziai paskerdė tris 
prielaidinius, asztuoniolika

l papjovė žasu ir ketures avis — 
užpirko želamiszes, parvežė 
tris baczkas alaus ir szeszis 
viedrus spirito. Po ju tuojaus 
pas szaltysziu, po tam pas Jur
kūnus, Kauluos, Jokūbuos ir 
užszime kaip ponai o ant galo 
pas mus.

— Apsieitu ir be to nes sueja 
viską suvalgis o paskui vasara 
dantis ant lentynos reiks pa- 
džiaut — atsake vyras.

— 'Tai tau vis niekas ir gy
ventum kaip kiaule. Pirma bū
davo dvare per pabaigtuves 
žmogus galėjo nors prisiszokt 
o sziadien? turi rugt stuboje!

Franas nieką neatsake tik 
užsismauges kepure ant ausu 
trauke in kluoną kur senis An
driejus ant grendimo drožinėjo 
greblio danezius.

— Tetuk, -— tarė sūnūs, bu- 
cziuodamas ranka — ar nega
lėtum mums pagelbėt su užmo
kėjimu padotku. Szaltyszius 
prisakė o ežia ne skatiko namie 
nesiranda.

— Ką?

GERIAUSES EROPLANU 
PADIRBĖJAS.

Milton Haguelet, 16 metu 
vaikas isz Chicagos, laimėjo 
pirma dovana už padirbima 
mažu eroplanu kurie buvo ro
domi ant parodos Detroit, 
Mich., kurioje dalyvavo apie 
700 vaiku isz visu szaliu skly
po. Jo mažas eroplanas radosi 
ore per 14 miliutu.

jus in sunu.
— Ar nepaskoliritumet ?
— Isz kur asz imsiu, ka? 

Juk kiek turėjau tai visus ati
daviau.

— Tai ve, tėtuli, kaip norė
site tai rasite: Mano pati sake 
kad jus vakar daug pinigu pa
ėmėt už akeczias...

— Paėmiau, bet neduosiu! 
Ar mažai asz pereita meta da
viau o kur padėjote? Dabar no
rite tuos kelis auksinus nuo 
manes iszviliot, kad liktau ant 
žiemos basas, o kad tavo boba 
turėtu už ka pirktis nauja kri
nalina?.

— Gana jau seni, gana, ir ta
vo sunaus nepažinojau o nuo
ga nebuvau — rėkė marti inei- 
dama in kluoną. — Nie'feas jus 
neprasze kad davete pernai; 
man neprikaisziok, seni, asz isz 
tavęs priverstinai neiszver- 
žiau.

— Ar-gi tu ragana nuo ma
nes neatsitrauksi! žiūrėk su ja. 
Neturiu ir neduosiu.

— Tai kibą geras tėtulis, tai 
tėtulis! — reke dantimis griež
dama. — kaip valgyt, tai ‘mar
tele duok’, kaip apserga, tai 
apie ta nenaudėli tupinek o 
kaip žmogui reikia tai neturi. 
Kad toki tėvai skradžeis nuei
tu!..

— Ar tu neeisi isz mano 
akiu? tu prakeikta laume! — 
suriko perpykęs senis, su greb- 
lakocziu užsikeisejas. — Ar-gi 
tai ne mano viskas? ar ne ma- 

' no kruvina proce?
— Tai ve, — bambėjo marti 

pro duris jau iszkiszus galva— 
isz dvaro, ka su liežuviu nuo 
pono iszsu'kai.

— Ar ne uždarysi snuki?!
— Niekados! Iszpuole uka- 

zas ir mudu su patim esame ant 
' tūbeles, tai tau seni nei gero. 

Jeigu netiki, nueikie pas varta 
, ir pažiūrėk kas gaspadorius, 
. tu, ar mes ?

Senis nieką neatsako tik sė
dosi ant ožio ir vela su stringu 
drožinėjo o nabago rankos dre
bėjo.

Del marezios da liežuvi nie
žėjo; perpykus ant senio, norė
jo jam daest.

— Prie bliudo tėtulis pirmu-

rei? — tarė susimaiszias in pa- 
czia Franas kuris per ta visa 
laika kaip kuolas stovėjo.

—• O-gi tegul sau eina kad 
gailavo tu keliu del savo vaiko 
skatiku. Yra ežia ko gailaut, 
tokie ve tėvo. Nesirūpink, su- 
grysz.

Kad ir sake Franiene jog su- 
grysz, vienok perėjo viena, ki
ta nedelia, perėjo ir vasara o 
apie seni nieko negirdėt. Fra
nas, kuris suvis in lepsze pa
virto, valkiojosi, kaip apuokas 
nes suvis neturėjo vyriszko bu
do o piie tėvo turėjo dideli pri- 
sriszima. Kaime visaip kalbėjo 
— jog senis buna pas dukterį 
kaime Z., jog prakeikė sunu, 
del to jam nesiseka nes jautis 
ir arklys nugaiszo... Kiti vela 
sake kad nuėjo pas senovės po
ną už racziu o buvo tokiu kurie 
sake kad Ježlaucku szilia pasi
korė nes po jo iszejimui per 
tris dienas buvo baisi viesulą 
jog net kulaicziai nuo stogu 
lakstė o Spirgiu dvaro nuo avi- 
nyczios nukėlė nes taip kaip su 
rankoms nuėmė ir ant žemes 
padėjo.

Pavasari net per koki tai 
žmogų dažinojo jog Andriejus 
yra pas kunigą ir kad turi žila, 
ilga barzda nes prasze kad ji 
priimtu už szpitolninka.

Kada Franas apie tai daži
nojo, ka tik isz proto neiszejo. 
Nekurie mate kaip užklonem 
vaiksztinedamas verke, jau 
tris dienas nieko nevalgė, ne 
gere o jo pati kareziamoje isz 
jo kalbėdama juokėsi: jog da 
tėvo krūties neatsižindo.

—: Toliaus bus :—

BALTRUVIENE

ir žiurėjo Andrie-

Pasaka
■---------m----------

Kas ant ko atsiduoda tai 
tam Dievas neduoda, — taip 
senovės priežodis yra užsilai
kęs. Ir ežia priduriame viena 
tokia pasakaite prilyginta prie 
tojo priežodžio.

Viena karta pasirengė Die
vas su iSzv. Petru ant žemes 
idant persitikrint ka ten žmo
nes veikia ir kaip pasielgia. 
Kada ėjo keliu paregėjo isz- 
versta vežimą su szienu o prie 
jo klūpojanti žmogų kuris tu
rėjo sudėtas rankas ir melde 
padėjimo Dievo szitoje sunkio
je bedoje.

— Tai kokis doras žmogelis 
■— tarė Szv. Petras — reikia 
jam prigelbet Dieve?

Bet Dievas buvo kitokios 
nuomones ir atsake:

— Ne, mano Petreli, kas ne
sirūpina pats apie tai, kad pri- 
gelbeti jam, tai ne vertas pa- 
gelbos.

Paliko ji ir vėla pamate ap
virtusi vežimą su szienu. Važ- 
nyczia visaip stengėsi kad ve
žimą pakelt.

Pasilsėjus paszauke: — Na, 
vardan Dievo pradėsiu kelt, 
gal kaip norint pasiseks.

— Matai Petrai, — tarė Die
vas — tas žmogus yra teisin
gas, praszo manes pagalbos o 
pats isz visu pajiegu imasi prie 
darbo kad asz pats už ji ne
dirbcziau, tam verta padėt — 
o pasakęs tai pagriebė Dievas 
už vežimo ir pastate.

Reiketu ir mums apie ta pa- 
tinis o kaip sunui pagelbėt tai 
tėtulio nėra!

— Ir prie bliudo tėtulio ne
bus! — suriko senis, mesdamas 
darba in žeme o nieką jau nesa
kydamas, nuėjo in grinezia, pa
ėmė savo daigtus ir noezinas, 
susidėjo in punguleli ir per 
kaima ėjo nesidairydamas ad- 
galios.

— Ką-gi tu geresnio pada-

saka neužmirszt.
Ne vienas sako:

Jeigu pats nedirbcziau, 
Tai nieko neturecziau, 
Kaip prakaita lieju

Tai ir 'turiu.

Dvi Vilkesberiu moterėlės 
pasirėdė,

Su savim tinklą paėmė, 
Mat nusidavė žuvaut, 

Žuvycziu sau pasigaut.
Dreses nusiėmė prie krūmo 

padėjo,
Ir tik su stepinsais iii vandeni 

inejo, 
Kada taip žuveles žvejojo, 

Farmerka atvažiavo, 
Andarokus ir kitus parėdus 

paėmė,
Ir namo parsinesze, 

Kada moterėles prisižvejojo, 
Isz vandenio szlapios iszejo, 
Klause vaiko kuris dreses 

sergėjo, 
Kur ju dreses padėjo?.

“Kad jas galas” — paszauke, 
Kokia tai boba nusinesze, 

Tai tau ir beda, 
O ir didele geda.

Moterėles szlapios namę ėjo, 
Visus pasamonus szlapius 

turėjo,
Tai tau andarokai, 

Ar-gi tai ne juokai?
Nežinau ar surado dreses ar

1 ne,
Tas visai neapeina mane, 
Asz manau kad atsiras, 

Ba kaltininke suras.
♦ * ♦

Mažam miestelyje Dlinojuje, 
Apygardoje gana dideleje,

Lietuviu ten gyvena, 
Bet jau su jais gana, 

Su vyrais kaip dedama, 
Bet su viena bobele tai jau 

gana, 
Ten yra kompanieznos stubos, 

Tai nuo vienos bobos, 
Visi burdingierei iszrunijo, 
Ba per blakes būti negalėjo,

Niekad neklojo lovų, 
Neapvarto ne pagalviu, 

Dabar vyrai pas Ungarus 
būna, 

Ir nevargina taip kuna,
O ve, bobele giresi, 

Kad su viskuom apsipažinus, 
Kad ir ilgai mergavo, 

i Bet sau vyra gavo, 
O kas misiukia pavadina, 
'Tuojaus ji pasivadina, 

Pavieszina su munszaineliu, 
Ir su mielu žodeliu.

Teisybe butu misiuke, 
Kad apsiszvarintu grineziuke, 

O jeigu tokia nori būti, 
Turi pirma blakes isznaikyti. 

* * *
Mat kad duotu boboms meda

lius už narsumą, 
Ir už ta dideli gudrumą, 

Szenadorio vaitas apie bausme 
paminėjo, 

Tai bobeles net drebėti 
pradėjo,

Ir visa orą pagadino. 
Kokia tai smarve prismardino, 

Tai vis isz baimes, 
Mano szir deles!

Ten kur jos stovėjo, 
Tai žmones dalaikyti negalėjo.

Dabar suprato kokia tai “pri 
kontri,”

Kad bobos vyro runyti negali, 
Greitai užmirszti to negaliu, 
Kaip tik apie tai atsimenu.

— Sziadien turi pataisyt 
ką vakar pagadinai. ,

tr Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule," kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyk 
teifeasma. _ Ewfaibiakttil___



‘‘SAULE’’ M ATT A MOV CITY. PA.

Žinios Vietines
— Ateinanczia Petnyczia 

pripuola Szv. Marijos Magale- 
mos.

■—i Petras Stankonis, 60 
metu, likos sužeistas laike dar
bo Packer Nr. 5. Likos nuvež
tas in Ashlando ligonbute del 
gydymo.

— Panedelio vakara likos 
pavojingai sužeista musu sena 
gyventoja ponį Elzbieta [Na- Į 
Vickiene) Žilinskiene, nuo 714 
E. Mahanoy avė., kada ėjo 
skersai 7-tos ulyczios, per au
tomobiliu, kuri vare James 
Morgan isz miesto. Morgan’as 
sustojo ir nuveže pas daktara, 
kuris apžiurėjas jos žaidulius 
liepė nuvežti in Locust Moun
tain ligonbute in Shenandori 
ant tolimesnio gydymo. Dau
giausia buvo sužeista galva ir 
veidas. I Szoferis |nepatemji!noi 
Žilinskiene einant isz tarpo 
keliu automobiliu ir atsitiki
mas buvo neiszsisaugojamas.

-—i Nedėlios vakara, kada 
Jonas Onencziikas, 62 metu, 
Rusna'kas, ėjo pesczias namo in 
Morea, ant Vulkano kalno, li
kos pataikintas per automobi
liu, kuri vare Jonas Praznoski 
isz Frackvilles. Nelaimingas 
senukas aplaike sužeidimą gal
vos, kojos ir veido. Likos nu
vežtas in in Ashlando ligonbu
te del peržiūrėjimo ir gydymo.

— Ponas Juozas Pikczelin- 
gas, jo motere ir trys sūnūs isz 
Schenectady, N. Y., motoravo 
in Mahanoy City, taiposgi pas 
savo broli Kazimiera kuris gy
vena Frackville. Prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redys- 
te. Jo visa szeimyna skaito 
ir labai myli laikraszti ‘Saule.’ 
Tepgi atlankys ponia Agota 
Tamaszauskiene, Filadelfijoje. 
O kad užbaigti geras ir links
mas vakacijes, ponas Pikcze- 
lingaš nuvež savo szeimynele 
in Atlantic City prie pamario, 
po tam namo. Apleisdamas re
dakcija, ponas Pikczelingas 
mums vėlino: “Nuoszirdžiai 
mes sveikiname musu garbin
ga laikraszti “Saule” kuri su
laukė savo 50 Metu Auksinio 
Jubiliejaus ir kad ja skaitytu 
musu vaikai ilgus metus!” 
Aczių szirdingai už jusu veli- 
nimus ir atsilankymu.

—■ Poni Ona Balkuviene ir 
duktė Eleonora, isz Omaha, Ne- 
braskos, sziomis dienomis lan
kosi pas Garkaucku ir Vasarų 
szeimy'nas Tamakveje ir .pas 
savo pussesere J. Navakiene, 
51'2 E. Pine ulyczios, mieste. 
Yra tai jos pirmas atsilanky
mas in szia aplinkine in laika 
25 metu. Būdamos mieste poni 
Balkuviene su duktere atsilan
kė in redyste ‘'‘Saules” nes rei
kia žinoti kad visa szeimyna 
ponios Balkuvienės -skaito 
“Saule” o mamyte labai yra 
užganadinta kad jos vaikai vi
si skaito “Saule” nes tik per 
jos pagialba iszmoko skaityti 
Lietuviszkai o jos vyras skaito 
“Saule” daugiau kaip 38 me
tus. Poni Balkuviene labai nu
lindo nes seni pažystami ku
riuos pažinojo, jau silsisi ant 
vietiniu kapiniu. Acziu tamis- 
telei už atsilankyma ir -savo isz- 
reiszkima apie naudingumą 
laikraszczio “Saules.”

ANT PARDAVIMO.

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

SHENANDOAH, PA.
t Nuejas pažiūrėti del ko 

szuvis neiszszove laike darbo 
Primrose kasyklosia, Jonas Bi
las, 53 metu amžiaus, likos pa
gautas per szuvi ir sudrasky
tas ant szmotu. Nelaimingas 
žmogus b;uvo Slavokas, paliko 
paczia ir penkis sūnūs. Pri
gulėjo prie Slavoku parapijos 
Minersville.
t Petras Kamarauskas, isz 

Turkey Run, mire namie. Pa
liko paczia Ona [po tėvais Vir- 
bickiute], du brolius ir tris se
seris. Palaidotas Seredoje su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje, prie kurios prigulėjo.

—■ Kun. Neverauskas, ana 
diena suriszo mazgu moterys
tes Ona Jeziuliute su John 
Dunlap. Jaunavedžei apsigy
vens mieste.
t Gerai žinomas gyvento

jas Daminikas Savickas, 411 
E. Mount Vernon uly., mire Se- 
redos ryta pas savo sunu. Ve
lionis gimė Lietuvoje ir dirbo 
per visa laika kasyklose. Pri
gulėjo jis prie Szv. Jurgio pa- 
lapijos. Palliko -du sūnūs ir 12 
anuku. Jo motere mirė keli me
tai adgal.

Philadelphia, Pa. f Birželio 
19 d. persiskyrė su sziuo pa
sauliu a.a. Juozapas Juszkaus- 
kas nuo 158 McClellan gatves. 
Velionis paliko liūdesio apim
ta mylima moteri, Ona Jusz- 
kauskiene (po tėvais Matulio- 
niute) ir keturis szeimos na
rius: sunu Stanislova; dukte
ris: vyresnioji Ona, Lietuviu 
Szv. Kazimiero Ligoninėj, Chi- 
cagos Vienuole — Dzeneta an
troji Genovaite ir Pranciszka.

A. a. velionis per kiek laiko 
buvo apdraudos agentu o vė
liau dirbo cukrauneje. Jis pa
ėjo isz Lietuvos, Ūdrijos para
pijos, Vytautiszku Kaimo, A- 
merikoje iszgyveno 38 metus. 
Gražiai sugyveno szeimoje, 
mylėjo apszvieta, skaitė geras 
knygas — laikraszczius, ypa
tingai Saule, kuria skaitė per 
15 metu. Kaimynai gaudavo 
geru patarimu nes jam Anglu 
kalboje ir rasztas buvo lygus 
Lietuviszkai. Buvo tykaus bu
do žmogus, su visais gražiai 
sugyveno, už tai a.a. Juozapa 
palydėjo su iszkilmingom pa
maldom. Bažnyczioje ta diena 
invyko penkerios Miszios už 
velionio siela. Bažnyczia buvo 
pripildyta pilna giminiu ir 
draugu prie paskutinio patar
navimo. Isz Szv. Kazimiero 
bažnyczios buvo nulydėtas in 
Szv. Kryžiaus kapines Birželio 
23 d., lydint dideliam skaicziui 
žmonių, keturi kunigai atgie
dojo “Libero” leidžiant in 
duobe kapinėse.

Po to buvo iszkilmingi pie
tus dalyvaujant vietiniams ir 
svecziams, penkiems kuni
gams, kur priesz valgi buvo 
vietos klebono Kun. I. Valan.- 
cziuno atkalbėta malda už ve
lionio siela.

Raszejas to liūdno atsisvei
kinimo reiszkia velionei mote
riai ir visai szeimai gilios už
uojautos o savo mielam drau
gui ramiai ilsėtis szios laisvos 
szalies žemeleje.

—Kazimieras Dryža.

Newark, N. J. — Sajungie- 
cziu 68 kuopa surengė, Birže
lio 18 d., netikėta puota del ge
ros veikėjos drauges iir jos vy
rui, tai Kazimierai ir Jonu 
Raczkam, ant 30 metu su'kak- 
tuviu ženybos. Buvo susirinkia 
daug Sajungiecziu ir kitu gra
žiu svecziu, isz Long Island, 

Elizabetho, Harrisono ir kitu 
apielinkiu. Sūnūs ir dukterys 
inteike tėvam gražia dovana. 
Taipgi ir Sajungietes inteike 
jubilijautam puikia dovana.

Visi svecziai ir kalbėtojai ve
lijo Raczkam gražiu linkėjimu 
ant tu sukaktuviu ir kad dar 
linksmai sulauktu kitus 30 me
tu. Ponai Raczkai buvo labai 
dėkingi Sajungietem už toki 
gražu ir netikėta surengimą. 
Raczkai po mėnesinio susirin
kimo gražiai pavaiszino visas 
Sajungietes.

— Musu gerbiamas klebo
nas, Kun. Ignotas Kelmelis isz- 
važiavo in Lietuva ant vakaci-j 
jos, Liepos 15 diena.Szv. Ceci
lijos Choras ir parapijos mote- 
res surengė jam iszleistuviu 
vakara Liepos 13 d. Buvo su
sirinkia daug parapijonu atsi
sveikinti Kleboną. Vakaro ren
gėjai inteike jam iszleistuviu 
dovana. Taipgi, 29 kuopa Vy- 
cziu apdovanojo Kleboną.

Visa parapija linkėjo klebo
nui linksmos ir laimingos ke
liones. —Ten Buvęs.

—• Birželio 11 diena buvo 
inszventintas in kunigus Jonas 
Scharnius. Atlaike pirmas isz- 
kilmingas Miszias Birž. 12 d., 
Szv. Trejybes bažnyczioj. Prie 
Szv. Misziu dalyvavo daug 
svetimu kunigu. Pasakė pa
mokslą musu vietinis Klebonas 
Ignotas Kelmelis. Jis iszgyre 
jaunikaiti kuris buvo gimęs ir 
augės Szv. Trejybes Parapijoj 
ir nuo jaunu kūdikystes dienu 
iki pabaigė savo sunku moks
lą, kožnoj progoj tarnavo prie 
Szv. Misziu ir viskad are del 
bažnyczios geroves. Taipgi 
bažnyczioj dalyvavo visos gi
mines ir parapijonai.

Parapijos moteres surengė 
pagerbimo vakara Kun. Schar- 
nui Birž. 23 d. Vakaro vedėjas 
buvo vietinis Gerb. Klebonas, 
Kun. Kelmelis. Kalbėtojai ir 
visi svecziai linkėjo jaunam 
Kun. Scharnui gera kloti jo 
stone ir kitus gražius linkėji
mus. Parapijos moteres inteike 
gražia dovana. Taipgi nuo va
karo rengėju buvo inteikta do
vana $50.00 Daugiausia pasi
darbavo tikietu pardavėja 
Ona Dauksziene o prie vakaro 
rengimo tai daugiausia Sajun- 
giecziai.

Kun. Scharnio tėveliai ir vi
sa 'Szeimyna yra geri bažny
czios rėmėjai, priklauso prie 
vietiniu draugijų ir dalyvauja 
visokiuose parengimuose. Kun. 
Scharnius, mylėdamas savo 
vietine bažnyczia ir Altoriaus 
vaikuczius, ataukavo $50. do
vana ant drapanų parengti vai
kuczius kurie prie Altoriaus 
tarnauja. Visa parapija dėkin
ga Kunigui Scharniui.

—Ten Buvęs.

Darbo Žinutes
Hazleton, Pa.,—Humbolt ka

syklos anglekasei pamėtė dar
bus isz priežasties, kad kom
panija nedalaike savo žodžio, 
iszmoket užsžitraukusia mokes
ti nuo Vasario menesio, kada 
ta kompanija subankrutino, 
bet prižadėjo visiems iszmoke- 
ti, jaigu istugryž prie darbo.

North Chicago, Ill.,—Palici- 
ja iszvaikino 500 pikietu prie 
Hardward Foundry Co., dirb
tuves, panaudodami aszarines 
bombas. Streikas kilo, kada 
kompanija aipreiszke darbinin
kams, kad numusz jiems 10 
procentą nuo mokesęziu.

SŪNŪS PREZIDENTO SUSILAUKĖ SŪNELIO.
Franklinas D. Rooseveltas, Jr., sūnūs prezidento, pasili

ko tėvu kada jo paeziule pagimdė septynių svaru sūneli Lying- 
in ligonbuteje, Filadelfijoj, Utarninko diena. Motina po tė
vais vadinosi Ethel Du Pont.

Isz Visu Szaiiu
PERSZOVE KUNIGĄ; API- 

PLESZE KLEBONIJE.
Kroką va, Lenk.,—Miestelije 

Mondze, nakties laike, insiga- 
vo in klebonije du pleszikai, 
isz kuriu vienas szove in kuni
gą Prana Levinski, pažeisda
mas ji in ipeti. Pleszikai pasi
ėmė 2,000 zlotu, auksini laikro
dėli, sidabriniu ir auksiniu Ru- 
siszku rubliu kurie sziadien 
turi didele verte.

100,000 TURKU DA VIS TU
RI PO KĖLĖS PACZES.
Istanbul, Turkija. — Nors 

jau nuo keliolika metu ad- 
ga'l, likos uždrausta vyrams 
Turkijoj turėti daugiau kaip 
viena paeze, bet da tam skly
pe randasi szimtas tukstan- 
cziu vyru, kurie turi po dvi ar 
daugiau paežiu. Žinoma tik 
turtingas vyras gali turėti 
daugiau kaip po viena motere.

JAPONAI SUDEGINO 7
KINISZKUS EROPLANUS.
Shanghai, Kinai.,— Kuopa 

Japonisz'ku eroplanu užlėkė 
ant Nanachang, kur radosi 
Kiniszka stotis kariszku ero
planu. Japonai paleido kėlės 
bombas ant stoties, sunaikin
dami 7 eroplanus ir visa stoti. 
Apylinkėje Kiukiang in laika 
dvieju sanvaicziu, užmuszta a- 
pie 10,000 Japoniszku karei
viu. Geltona upe užliejo dide
lius ploczius žemes per ka Jo- 
ponai negali iszpildyt savo už- 
klupimus.

MILIJONAS ŽMONIŲ SU
ŽEISTA; 5 MILIJONAI PA

SILIKO BE PASTOGIŲ.
Barcelona, Iszpanija.,— A- 

merikoniszkas rasztininkas C. 
Nutter apraszineje, buk Isz- 
paniszkoje karėje, kuri jau 
pradėjo testis 3-czias metas, 
tai daugiau kaip milijonas gy
ventoju likos sužeista ir apie 
penki milijonai pasiliko be pa
stogių. Apie milijonas žmonių 
žuvo abieju pusiu.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp NewYork ir Klaipėdos per Gothenburga
Kelione prasideda ir baigiasi Szvedu-Amerikos Linijos 

laivais. Nuo Svzedijos, vyksta isz Stockholmo ar
Kalmaro moderniszkuoju S. S. “Marieholm”

Nereik Szvedu vizos keleiviams in Lietuva per Szvedija.

Laivu iszplaukimai isz New Yorko:

GRIPSHOLM..............22 Liepos ir 7 Rugsėjo
DROTTINIGHOLM 8 Rugpiuczio ir 1 Rugsėjo 
KUNGSHOLM . . 18 Rugpiuczio ir 14 Rugsėjo

Kreipkitės į autorizuotą, laivakorčių agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
636 FIFTH AVE. Rockefeller Center. NEW YORK, N. Y.

PENNSYLVANIA POWER 
AND LIGHT COMPANY

Geros Prasargos 
Visiems

— Nerangus moka rugot 
o iszmintingas duoda pats sau 
rodą.

—■ Ka vienas kvailas pa
gadina tai tukstaneziai protin
gu nepataiso.

— Pirmutinis būdas ingyti 
turtą yra paezedumas.

— Tasai yra ponu savo lai
ko kas tuom laiku grąžei taiko.

— Ilgai mislyk bet greitai1 
daryk.
' — Kaip muse inpuola in 
striova taip nuobrodis maiszo- 
si in kožna prova.

— Neprižade'k per daug 
idant butu negalima iszteset.

— Ka norints pradedi da
ryti tai žiūrėk pabaigos.

— Už savo klaidas turi už
mokėt pinigais ar sarmata.

— 'Neskaityk pinigu apie 
kuriuos sapnavai.

— Neinsileisk in szulini 
kol neapžiuresi kaip isz jo isz- 
lipt; nepradek tokiu daigtu kol 
nėpamislysi kaip juos užbaigt.

ŽYDAI BOMBAR-
DUOJE TURKUS

8 UŽMUSZTI; 60 SUŽEISTI.

Jeruzalemas., — Kokis tai 
Žydas mete bomba terp Arabr 
laike bazaraus czionais, kuri 
užmuisze 8 Turkus ir sužeido 
60, isz kuriu keli mirs. Ang- 
liszki kareviai likos iszszauk- 
ti del apmalszinimo maisza- 
ti. Viso miesto ligonbutes bu
vo pripildytos su 'sužeistais. 
Panašai maiszatis atsitiko 
mieste Safad, kur du Arabai li
kos užmuszti ir daug sužeista. 
Miestas likos uždarytas ant "t 
valandų per valdžia.

KOLERA UŽMUSZE 
332,000 ŽMONIŲ.

Hong Kong, Kinai.—Kolera 
baisiai prašiplatineje po visa 
Azija, kuri lyg sziai dienai jau 
paėmė 280,000 auku Kinuosta 
ir 52,000 Indijoj. Valdžia mel
džia visu vieszpatyscziu, kad 
atsiunstu gyduolių. Badai visa 
Japoniszka ir Kiniszka ka
riuomene bus inakuliuota, kad 
užbėgti prasiplatinimui tos li
gos, kuri kerszina visus Azia- 
tinius gyventojus.

MIRĖ 648 SVARU
SUNKUMO MOTERE.

London, Anglija.,— Gal sun- 
kiause motere ant svieto buvo 
Agota Anderson, kuri mirė 
czionais praeita sanvaite. To
ji moterėle svėrė tiktai 648 
svarus. Velione gimė Louisia
na valstijoj, U. S. A., ir rodėsi 
per 'daugeli metu su cirkusais 
po visa svietą.

RADO MOTERISZKES 
GALVA.

Augsberg, Vok.,—Užmies'ty- 
je kokis tai žmogelis rado ant 
szaszlavu, pundą, kuriame ra
dosi moteriszkes galva kuri 
gal turėjo apie. 20 metu. Žmo
gus nunesze savo baisu radini 
in palicijos stoti, kur dabar 
jeszkos žudintojaus tosios mo
teriszkes.

NEBIJOJO PABAIGOS 1 
SVIETO.

— Vai kaimineli ar girdė
jote naujiena?

— Ugi 'kas atsitiko?
— Žmonis kalba, kad už 

moto bus pabaiga svieto.
— Del manes tegul ir buna 

juk meis ežia jau nebusime; už 
dvieju sanvaicziu važiuosime 
in Amerika.

NUĖJO PO VELNIU. 1

— Na, ir ant ko vakar pa
sibaigė tavo barnis įsu tavo bo
ba?

—■ Nugi pasakiau jei ant 
galo, kad sata eitu po velniu.

—• Na, ka ji ant to sake?
—■ Ugi nuėjo pas uoszvia— 

savo motina.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . , 25*

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

PERKELE 1,290,000,000 DOLERIUS SIDABRE 
IN SAUGESNE VIETA.

Sziomis dienomis valdžia pradėjo perkelinet 1,290,000,- 
000 doleriu sidabre isz Manhattan in West Point. Vienas tre
kas iszeis isz Manhattan kožna diena per pelikes sanvaites, 
su sidabru, ir tas darbas užtruks net deszimts menesiu pakol 
visa sidabrą nuvež in saugia vieta kur valdžia padirbo kon- 
kretini skiepą in kuri sutalpys visa sidabrą. Taji sidabrą sau
gos 55 kareivei'kelionėje 50 myliu tolumo. Paveikslas parodo 
krovimą sidabriniu plytelių in t roką.

■sa ant naujos mados lengvo 
Elektrikinio Proso, o tokiu bu- 
du atliksite jusu prosavima 
darba lengviau ir trumpesniam 
laike, vieton vartojimo senos 
mados Proso.

Atneszkite jusu sena Prosą 
sziandien jisai turi $1.00 vertes 
pas jusu vietini pardavėju szioj 
apylinkėje, pirkdami Naujos 
mados Elektrikin Prosą už 
$5.95 ar brangiau. Ne laukite 
ilgiaus, szitas pasiulinimas tik

Arbapas jusu vietini pardavėju ant trumpo paskirto laiko!
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