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Isz Amerikos
NELABA MOTINA

NUBODO JAI SZEIMYNISZ- 
KAS GYVENIMAS, PALIKO 

VAIKUS IR VYRA JESZ
KOTI SVIETISZKU

. SMAGUMU.
i.' -------
' Wismer, Ark. — Mrs. Sal
ly Layton, 30 metu, farmerio 
pati, liūdėjo paskui miestiszka 
gyvenimą ir geide truputi pa
matyti kaip svietas gyvena bet 
Vyras jos niekur neiszleisdavo 
ir laike kaip kokia nevalninke, 
ant galo nubodo moterei tokis 
gyvenimas ir apleido savo szei- 
myna — vyra su trimi vaikais. 
Palikdama vyro pastogia, pa- 
lasze jam laiszkeli kuriame tal
pinos! sekanti žodžiai: “Mano 
vyre, asz negaliu ilgiaus būti 
itavo nevalninke ir tai dirbti 
nuo ryto lyg vėlybai nakcziai 
be jokio atlyginimo ir be tru- 
puczio svietiszku linksmybių, 
patalpink vaikus in prieglau
da o pats pasijeszkok sau tar
naite kuriai turėsi mokėti ir 
žinosi kaip ja paguodoti. Para
ižysiu tau vėliaus o jeigu su 
manim pasielgsi geriau tai gal 
sugryžsziu. Gud bai.”

Layton surado laiszkeli ka
da sugryžo ija miesto. Vaikai 
yerke graudžiai motinėlės ku
rie pasakė tėvui kad juos aplei
džia ir kad tėvas jiems pajesz- 
kos kitos mamytes.

Nėra ko stebėtis jeigu moto
re palieka vyra nes ji dirba 
kaip nevalninke neaplaikyda- 
ma ne gero žodelio o daugeli 
kartu da buna paniekinta nuo 
tokio vyro kuris neapkainuoja 
verte savo moteres ir mano kad 
tai kokis gyvulys kuris turi 
dirbti be paliovos tik už maiš
ia ir kad tik jam gimdyti vai
kus.

TĖVAS ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ ISZ
SARMATOS

KAD JO SŪNŪS BUVO 
VAGIS.

Northampton, Pa. — Mikas 
Oszaczkievicz, 47 metu, mirė 
czionaitineje ligonbuteje nuo 
užsitrucinimo, po aresztavoji- 
mui jo sunaus Stanislovo, 20 
metu, už vagysta. Sūnūs pavo
gė czebatus, drato ir kitokiu 
dalyku isz Atlas Cement dirb
tuves kur jo tėvas dirbo per 
daugeli metu. Kada tėvas da- 
girdo apie sunaus prasikalti
mą, isž sarmatos ir didelio nu
siminimo atėmė .sau gyvasti. 
Sūnelis likos uždarytas kalėji
me su kitais draugais.

TRYS VAIKAI NUSKENDO 
SZULINYJE.

Beegelton, N. J. — Raymon- 
das Gilberts, farmeris, iszva- 
žiuodamas in artima miestą, 
paliko namie tris mažus vaikus 
prie seno szulinio. Kada sugry
žo vėliaus su paczia isz miesto, 
rado tik mažiausia vaika na
mie. Manydamas kad vaikai 
kur nors turėjo pasislėpti, pra
dėjo ju jeszkoti. Atejas prie 
szulinio užtemino nudengta 
antvožą ir kada dirstelėjo in 
vidų szulinio, užtemino ant 
dugno tris lavonus dingusiu 
vaiku. Visus isztraukta negy
vus. Motina smarkei susirgo isz 
gailesties netekimo trijų vai
ku ąnt kart.

VISA FARMERIO SZEIMY- 
NA LIKOS NUŽUDYTA 

PER BANDITUS.
Bushington, Nebr. — Nak

ties laike insigavo in narna 
farmerio Williamo Bauman 
keli banditai žinodami kad far- 
meris turi namie kelis tukstan- 
czius doleriu kuriuos aplaike 
už parduota sziena ir apie szim- 
ta kiaulių. Pleszikai negalėda
mi surast pinigu, pradėjo szei- 
myna baisei kankyti: sena far
mer!, paczia ir asztuoniolikos 
metu duktere, kuria vienas isz 
plesziku nuvilko ant virszaus 
ir tenaisj bjaurei nelaiminga 
mergina sužagejo; tėvui degi
no su žvakia padus, nosi ir ki
tas dalis kūno kad prisipažin
tu kur paslėpė pinigus bet se
nis tylėjo ir neiszdave kur pi
nigai yra paslėpti. Tada ėmėsi 
prie jo moteres kuri negalėda
ma žiūrėti ant kancziu savo 
vyro, prižadėjo parodyt kur 
randasi pinigai. Pinigus sura
do senam puode.

Piktadarei paemia pinigus 
padege narna kad ju niekas ne- 
iszduotu bet kaimynai pamate 
durnus subėgo ir užgesino na
rna ir viską dažinojo nuo mirsz- 
.tanczios dukters.

PRIKALĖ DRAUGO RANKA 
PRIE TVOROS.

Kerrtown, La. — Nevisados 
tėvu apsakymai ir pamokini
mai del vaiku iszeina ant gero, 
kaip tai ana diena atsitiko 
czionais.

Roy Douberts apsakė savo 
szesziu metu šuneliui apie nu- 
kryžiavojima Kristaus ir kiek 
Jis iszkentejo ant kryžiaus, bū
damas prikaltas per nedorus 
Žydus. Vaikutis neužmirszo 
tojo graudingo apsakymo. Ana 
diena, kada siautė su savo 
draugu Antanu Kress, prista
tė ji prie tvoros, atnesze vinių 
ir prikalė vaikui ranka prie 
tvoros. Butu ir kita valka pri
kalės prie tvoros bet ant riks
mo vaiko subėgo kaimynai ir 
paliuosavo vaikuti kuris ran
dasi sziadien ligonbuteje ser
gantis nuo užtrucinto kraujo. 
Badai daktarai turės nupjauti 
ranka nes nuo surūdijusios vi
nies užsitrucino kraujas.
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ISZSIRITO ISZ LOVOS, 
NURIJO DANTIS.

Blackburn, Mont. — Gussie 
Perkins, 64 metu motere, iszsi- 
rito isz lovos ir taip persigan
do kad nurijo savo netikrus 
dantis kuriuos ta nakti užrnir- 
szo iszsiimti isz burnos, pagal 
savo paprotį. Motere mire in 
puse valandos dideliuose 
skausmuose nes negalėjo prisi- 
szaukti daktaro nakties laike. 
Kada ant galo daktaras atva
žiavo, motere jau buvo negyva. 
Senuke davė sau * insitaisyt 
naujus netikrus dantis tik dvi 
sanvaites adgal ir labai džiau
gėsi kad gali viską sukramtyti 
bet jos džiaugsmas neilgai tę
sęsi.

MOTINA NUŽUDYTA ANT 
KAPO SAVO DUKTERS.
Godfrey, Ill. — Palicija su

rado ant czionaitiniu kapiniu 
Mrs. Fannie Jackson, negyva, 
su supleszytoms drapanoms ir 
apdraskytu kunu. Motere taja 
diena pavakarėje nuėjo ant ka
piniu pasimelst už mirusia 
duktere. Kada motere nesu- 
gryžo po ilgam laikui, vyras su 
pagialba palicijos nuėjo jos 
jeszkoti ir surado ja gulinczia 
ant kapo.

Badai motere neszioįo ant 
saves didele suma pinigu apie 
kuriuos žadintojas turėjo žino
ti ir tas ji pristūmė nužudint 
motere už pinigus.

NIGERIS SUMUSZE BALTA 
KUMSZTININKA.

New York. — Seredois vaka
ru Madison Square darže, 18,- 
000 žmonių prisižiurinejo 
kumsztynems tarp Louis Am
bers ir nigerio Henry Arm
strong, kurie kumszczlavosi 
per 15 raundu. Nigeriui pripa
žinta pirmybe ir laimejima bet 
žmones ant jo szauke kad ne
teisingai muszesi. Apie 100 tuk- 
stancziu doleriu sumokėta in- 
žangos.

SUDEGINO NAMA KAD ISZ 
JO ISZGUITI VELNIUS.
Keystone, Pa. — Czionais 

sudege namas kuriame gyveno 
keturios szeimynos kurios gi- 
liukningai iszsigialbejo. Prie
žastis ugnies buvo motere kuri 
kentėjo ant nesveiko proto, 
vaikszcziodama po kambarius 
sj^Ugnia. KadaJula diena kai- 
d' ’̂nas jos užkmuse ko vaiksz- 
tineja su degancziu pagaliu tai 
atsake kad name randasi daug 
visokiu velniu kuriuom galima 
iszguiti tik su pagialba durnu 
ir ugnies.

Na ir iszgujo bet vietoje vel
niu tai iszgujo visus gyvento
jus isz namo kurie neteko viso 
savo turto o ji pati taip apdege 
kad nuo žaiduliu mire in kėlės 
valandas vėliaus ligonbuteje. 
Motere pradėjo liepsna savo 
kambarėlyje ant iszgujimo 
velniu bet kada suprato ka pa
dare, pradėjo szaukti pagial- 
bos pakol “aniuolai” su pai- 
poms atbėgo ir ja isznesze isz 
deganezio namo bet smarkei 
apdegusia.

Isz Visu Szaliu
LAIKE SZVOGERI TVARTE 

KURI MAITINO KIAU- 
LISZKU MAISTU.

Rzeszow, Lenk., — Palicija 
dare krata pas ūkininką Joną 
T.^jidci^ jyszkpdami pavogtu 
visztu. Visztu nerado tiktai 
svarbesni atidengima, kuris 
visus sujudino kuri tai mate. 
Ant meszlo, apdengta su skar
malais ir vabalais rado kolie- 
ka Vaitiekų Czeka, broli pa- 
czios Trendo, kuris buvo pusi
ninkas trijų margu dirvos. 
Trendas kankino szvogeri, 
maitindamas ji kiauliszku 
maistu ir tankei plakdavo ne- 
mielaszirdingai. Nelabas 'Tren
das likos nubaustas tiktai ant 
trijų menesiu kalėjimo.

48 JAUNOS MOTERĖLES 
PAGIMDĖ KŪDIKIUS.

Washington, D. C. — Wil
liam L. Austin, direktorius 
vaistinio suraszo gyventoju, 
apgarsino buk Indianos valsti
joj, praeita meta gimė 48 vai
kai kuriu motinos turėjo nuo 
10 lyg 14 metu amžiaus. Visos 
buvo isztekeja.

PALIKO VISA SAVO TUR
TĄ DEL SAVO MYLIMOS.
Legionville, Miss. — “To

dėl kad ja mylėjau už savo gy
vasties, palieku jai visa savo 
turtą susidedanti isz 15,000 
doleriu, bondus ir szeras ir vie
na narna.” Tokis tai buvo pas
kutinis testamentas mirusio 
Lloyd Burns dentisto, kur> s už 
trijų sanvaicziu ketino į pa- 
cziuotis su savo mylima, Grace 
Allington. Mergina priž įdėjo 
prie liudininku jog niekados 
neapsives su jokiu vyru. ?— Nė
ra ko stebėtis, visos merginos 
panasziai padarytu jeigu nuo 
jaunikiu aplaikytu toki paliki
mą.

PREZIDENTAS ROOSEVEL- 
TAS LANKOSI KANADOJE.

Kingston, Kanada. — Prezi
dentas Rooseveltas pribuvo in 
czionais ir likos apdovanotas 
garbe profesoriaus isz Queens 
universiteto. Po tam nukeliavo 
in Collins Landing kur atida
rys tarptautiszka tilta tarp 
Kanados ir Suv. Valstijų. Su- 
gryžtant namo sustos po savo 
pastogia Hyde Park, N. Y., kur 
praleis kėlės dienas ant pasil- 
sio.

Jeruzalemas. — Du Anglisz- 
ki kareivei likos užmuszti ka
da Arabai padėjo dinamitą po 
kariszku troku kuris ėjo isz 
Nablu in Jenin.

BANDĖ NUSIŽUDYTI VISO
KIAIS BUDAIS, BET 

NEGALĖJO.
Praga, Czekija., —• Franz 

Hertmannui nubodo gyvenimas 
ir nutarė sau pasidaryti gala, 
bet matyt kad mirtis da jo ne
norėjo ir pasiliko gyvu. Franz 
pirmiausia bandė nukirsti sau 
galva su kirviui, bet tas už
manymas jam nepasiseke. Ne
turėdamas pasekmes su kir
viu, bandė perpjaut gyslas 
ranku su peiliu, bet ir tas jam 
nepasiseke. Nuejas ant tilto 
bandė szokti in upe, bet palici
ja ji isz fenais isztrauke. Nu- 
siminias nuėjo namo, užlipo 
ant medžio, pririszo virvia ant 
kaklo ir szoko žemyn, bet sza- 
ka buvo supuvus ir nulužo. 
Atejas namo rado pleezuke 
truciziios, kuria visa iszgere, 
bet trucizna buvo per sena ne
turėdama jokio drūtumo. Ne
galėdamas pasidaryti sau mir
ti, nutarė laukti pakol neatsi
ras geresne proga nusižudini- 
mo. Žmogelis yra tosios nuo
mones, kad ji Vokiecziai per
sekioja ir nori atimti nuo jo 
visa turtą. Likos uždarytas 
ligonbuteje del tirinejimo ar 

’jisai serga proto liga.

BAISUS
ATKERSZINIMAS

KAIMIECZIU ANT VAGIES;
SUKAPOJO JI DALGĖ

MIS IR KIRVIAIS, PA
SILIKO TIK KRŪVA 

ŽMOGIENOS.

Lodžius, Lenk. — Naszlei 
Agotai Krarikovskienei, gy
venanti Ptoszku kolionijoje, 
kas tokis nakties laike pavogė 
vienatine karve. Palicija pra
dėjo daryti tirinejima po visa 
apylinke, ant galo rado karves 
mesa pas gaspadori Bryla, tam 
paežiam kaime. Vagis pasi
slėpė bet kaimynai gailedamie- 
si vargingos naszles pradėjo 
jeszkot vagies ir ne po ilgam 
suėmė Petra Kuczyka isz arty- 
mo kaimelio, ir atvede ji4 in 
ta paczia kolionija kur pavogė, 
karve. Ant kiemo naszles, su
bėgo visi kaimynai baisiai in- 
irszia ir kerszindami atsimoke- 
jimui vagiui už papildyta 
skriauda. Visi buvo gerai ap
siginklavę in spragilus, kirvius 
dalgius ir ka tik kas ka surado. 
Isz visu gerklių kylo szauks- 
mai: “Nužudyt ta ji rakali!” 
Nepagialbejo geros rodos se
nesniųjų ūkininku, kad atiduo
ti kaltininką in raakas teisin- 
gystes arba surinkti pinigu ant 
nupirkimo kitos karves del var
gingos naszlek’ ^at^pflejb 
dul jauni bernai prie vagies, 
kuris szauke ir melde ant ke
liu susimylejimo, Tas da dau
giau inpykino susirinkusia 
myne. Bernukai kirto vagiui 
ypa su spragilu per veidą, ku
ris apsiliejo kraujais. Kiti už
klupo ant klupojanczio su kir
viais, špatais ir dalgiais. Po 
trumpam laikui isz gyvo 
žmogaus pasiliko 'tiktai krūva 
žmogienos. Myne pasiutėliu 
surinko likuczius ir atnesze 
pas ūkininką už bausmia kad 
kita karta nepirkinėtu nuo va
gies pavogtos mėsos. Palicija 
aiesztavojo deszimts ypatų 
kurios pakurstinejo žmonis 
ant nužudimo vagies. Keturi 
isz ju buvo nubausti ant de
szimts metu kalėjimo.

PARDAVINĖJO NUOTA
KAS UŽ $6.40

Belgradas, Jugoslavija., — 
Ant metines szventes terp či
gonu, kurie kas meta apvaiksz- 
tineje savo patroną Szv. Joną, 
daugybe čigonu isz visos apy
linkes Krakievo, Serbijos su
važiuoja in czionais laikyt ker- 
mosziu jaunu merginu kurios 
yra pasirengia teketi. Laike 
tokio kermosziaus jaunos ir pa
togios cigonkutes buvo parda
vinėtos po $6.40. Nekurios li
kos parduotos po 3 ir 4 dole
rius. Szimet tosios nuotakos 
buvo pigesnes ne kaip praei- 
tuosia metuosia.

9 ŽUVO SU NUKRITUSIU 
EROPLANU.

Rio de Janeiro, Argentina.— 
Didelis pasažierinis eroplanas 
nukrito isz padanges in czio- 
naitine inlunke su devyneis 
žmonimis isz kuriu penki buvo 
pasažierei o keturi varytojai. 
Eroplanas da nesurastas. A

NUBODO JAM GYVENIMAS 
—102 METU SENUKAS 

NORĖJO MIRT.
Paryžius, Francija.,— Juo

zui Anicolui, 102 metu senukui 
nubodo gyvenimas ir geide jis 
ji sutrumpyt. Kada ji daktaras 
adgaivino ir užklausė del 
ko sau geide atimti gyvas
tį, senukas atsake: “Gyveni
mas man taip nubodo, draugai 
iszmire, o žmonis jau manes 
pradėjo neapkensti, kad visus 
pragyvenau ir nutariau mirti 
per savo ranka.” Senukas su
badė sau krutinę su peiliu ke
turis sykius, bet žaidulei buvo 
nepavojingi ir senukas iszli'ko 
gyvas.

100 ŽMONIŲ NUSKENDO 
DRAUGE SU LAIVU.

Shanghai, Kinai.,— Daugiau 
kaip szimtas pasažieriu nu
skendo drauge su laivu “Han
sa,” kuris susidūrė su Anglisz- 
ku laivu “Tungvo” ant upes. 
Tik 13 pasažieriu likos iszgial- 
beta isz skenstanezio laivo. 
Laivas plauke- įsu daugybė 
visztu ir pasažieriais . tarp 
Shanghajaus ir Yangtzejo.

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES INDIJOJ.

Bombay, Indija. — Nekurio- 
sia dalysią Burmos davėsi 
jaust smarkus drebėjimas že
mes. kuris iszbaugino gyven- 
tojus. Da negalima tikrai ap
skaityti kiek padare bledes ir 
kiek žmonių žuvo, nes visi te
legramų dratai toje aplinkinė
je likos sutraukyti.

TRYS ŽYDISZKI MĖSININ
KAI PAPJOVĖ SAVO 

TAUTIETI.
Kazimiravas, Lenk.,— Žy- 

diszki mėsininkai Herszlikas, 
Majeris ir Deksleris, papjovė 
savo tautieti Morde'ka Greima- 
na, kuri nužiurinejo, buk jisai 
daneszinejo valdžei, buk jie 
pardavinėjo neszviežia mesa 
žydams, ir palicija uždare ju 
skerdinyczia. Visi trys- suti- 
kia Greimana einant namo 
nakties laike, užklupo ant jo ir 
subadė peiliais ant smert. Lai
ke teismo kaltininkas Majeris 
net apalpo isz susijudinimo. 
Teismas pasibaigė nubaudimu 
visu 4 metais kalėjimo.

ISZ KARISZKO ;
LAUKO M

Hendaye, Francija.,— Tele
gramai pranesza, buk valdisz- 
ki eroplanai nuszove net 21 pa- 
sikeleliu eroplanus ant Ebro 
franto, Katalonijoj. Tame mu- 
szije dalyvavo net 42 pasikele- 
liu eroplanai, Vokiszko ir Ita- 
liszko iszdirbimo.

Madridas.,—■ Angliszkas lai
vas likos paskandytas ir du 
laivorei užmuszti, laike bom
bardavimo apylinkėje Valen- 
cijos. l

Gilbralter.,— Vokiszkas lai
vas iszgialbejo 14 laivoriu isz 
skenstanezio Francuziszko lai
vo “Artois,” kuris likos pa
skandytas per bomba. Laivas 
plauke su maistu isz Marsel- 

’les in Casablanca.



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA

Kas Girdėt
Stebisi nekurie žmones ku

rie rugoja kad juos niekas ne
myli, kad juos neapkenczia, 
niekas prieteliszkai su jais ne
pasielgia -o bet nesupranta kad 
tai ju paežiu kalte.

Kodėl taip yra?
Todėl, jeigu kas geidžia kad 

juos mylėtu tai turi taip pasi- 
elginet kad butu mylimas nuo 
kitu. Kas geidžia turėti priete- 
lius, turi būti prietelingas ir 
kitiems. Vienatinis būdas bū
tie nemylėtu ir neturetie prie- 
teliu .tai yra pasiprieszinimas 
priesz visokius užmanymus ka 
tik kas užmano ar ka pasakys. 
Juk patys pažystate daug nuo- 
brodžiu žmonių arba kurie nuo
latos kalba: “Tai nebuvo taip’’ 
arba “tai neteisybe ir negali 
būtie.”

Juk galima mandagiau isz- 
reikszti savo nuomone žodžiais 
o ne visados “pastatyti ant sa
vo.” Nuolatinis ginczinimas su 
kitais atszaldo žmones nuo ta
vęs ir jie szalinasi nuo tavęs 
kaip nuo smirdanczio kvapo.

Tanikiai atsitinka kad ant 
kokio draugiszko .susirinkimo 
yra užkviestas vyras ar motere 
kurie moka kaip pralinksmint 
svetelius. Tokia ypata yra vi
sados priimama nes savo links
mu ibudu ir kalba iszvere malo
nia intekme ant visu.

Yra tai dovana kuria turime 
sekti iszmintingai. Bet tik to
kios ypatos gali isz jos naudo
tis kurios yra malonios, links
mos ir ne sav-mylinczios.

Pabandykite o busite mylėti 
nuo visu ir kožnas draugaus su 
jumis. •, L ' • 1 ■ .

ežius: “Žiūrėkite, musu aniuo- fflFJ W
lelis pasikorė j [Jį/ ĮJ£ I U V Ob

Tuom paežiu laiku ir ta pa-į 
ežia minuta mirė per pasikori-* 
ma vyriauses sūnūs tosios po-'KRUVINOS 
nios, isz pirmo vyro, apie kurio

VAKARUSZ-
KOS BIRŽUOSE.

Buvusis Karalius
Prisižiūri Sportams.

nelaime dažinojo ta pati vaka- 
ra.

Ar-gi ne tai nepaprastas 
nuotikis?

Nepaprasta vagysta papilde 
keturiolikos metu vaikas, sie- 
ratukas, mieste Lancelot, Wyo., 
kuris pavogė akmenini pa
minklą nuo kito kapo ir uždėjo 
ant kapo savo motinos laike 
Motinos Dienos. Motina mirė 
keli menesei adgal o jos kapas 
neturėjo jokio paminklo.

Kada vaika aresztavojo ir 
atvede priesz sudžia, iszsikal- 
binejo jis kad norėjo užsidirbti 
pinigu ant nupirkimo motinė
lei paminklą bet negalėjo ap- 
laikyt jokio darbo ne pinigu. 
Neturėdamas kitokio iszejimo 
ant pagerbimo savo mirusios 
motinėlės, sumanė akmeni pa
vogti nuo kito kapo.

Gerasis Dievas jam atleis jo 
kalte norints žmones ji nubau
dė kalėjimu.

Tik dabar Europiszki laik- 
raszcziai apraszineja apie ne
paprasta nuotiki kokis atsiti
ko per praeita aledas, Lodžiu- 
je, Lenkijoj.

Ponas Jakimas Bartman ap- 
sipacziavo su motere vyresne 
už save kuri turėjo du vaikus. 
Toji szeimyna gyveno Lodžiu- 
je ir už kokio tai laiko susi
laukė sūneli. O kad tai buvo 
priesz pat Kalėdas, ievai pa
rėdė eglele del savo vaiku.

Tarp kitokiu papuoszu ūžt 
kabino ant egleles nupirkta- 
vaszkini aniuoleli kuri pririi- 
szo prie medžio su szniureliu 
per pažasti. Eglele iszrode la
bai puikei isz kurios gėrėjosi 
visa szeimynele ir sveczei. 
Sztai vienas isz įsvecziu pate- 
mino kad nuo szilumos žvake
lių szniurelis nusmuko nuo 
aniuolelio pažascziu ir susilai
kė jam ant kaklo.

Poni Bartman tai užteminus 
suszuko in susirinkusius sve-

Poniute Louisa Brewster, 
isz Glaridge, Floridos, buvo 
locnininke taip vadinamo 
“rooming house”, tai yra, pa- 
randavodavo kambarius del 
nakvynes svecziams ir matyt 
buvo gera biznierka ir apsukri 
moterele. Todėl suezedino sau 
puikia suma pinigu, 35 tu'ks- 
tanezius doleruku ir tai gry
nais pinigais. Bankomis neti
kėjo po paskutiniam užsidary
mui banku nes, kaip pati sake, 
sziadien žmoniems negalima 
niekame užsitiketi todėl poniu
te Brewster insitaise sau gele
žine szepa (seifą) in kuria pa
talpino visa savo skarba.

Praeita sanvaite atsitiko ne
tikėta nelaime nes kokis tai 
vagis dažinojo apie jos turteli, 
inselino kada jos nesirado na
mie ir isznesze seifą su pini
gais.

Pinigai sziadien niekur nėra 
saugus. -Gal laimingiausi žmo
nes sziadien yra tieji kurie ju 
neturi ir apie tai nesirūpina 
kur juos paslėpti.

Musu tautiecziai ir kiti pa- 
trijotai rėkia kad gaivinti savo 
tauta, szelpti savo biznierius 
kurie taipgi szelpia visokius 
užmanymus savo mieste kaip 
tai: perka tikintus ant visokiu 
pasilinksminimu, balių loteri
jų, “kard pareziu” ir paibelei 
žibo’ant ko.‘Bei, žfndnes nepal-’ 
so ant biznierių savo mieste 
kurie tuos paežius žmones szel
pia laike nelaimes, bedarbes ir 
vargo, po tam, jeigu turi koki 
reikalą tai pasamdo kitokius 
■biznierius ar kitokius amatnin- 
kus isz kitu miestu kad jiems 
patarnautu arba padarytu ko
ki “džiaba.” Tas yra didele 
skriauda del biznierių isz jusu 
miesto. Toki biznierei isz 'kitu 
miestu neadboja ant musu 
miesto, bile tiktai iszneszti isz 
jo dolerius o kada reikia su- 
szelpti kuom tai sako: “Bene 
asz ten gyvenu, kam asz juos 
turiu szelpti.”

■ Szelpkime saviszkius nes 
■reikale kokios bėdos, pas ka ei
sime jeszkoti paszialpos jeigu 
ne pas saviszkius.

Tas pats lytisi ir Lietuvisz- 
ku biznierių kurie neszelpia sa
vo Lietuviszkus laikraszczius 
duodami visokius spaudos dar
bus svetimtaueziams ir apsi- 
garsina ju laikraszcziuose o 
kada reikia ka toki apgarsinti 
del Lietuviszkos visuomenes 
tai atslenka ta Lietuviszka isz- 
davystą kad apgarsyti ju rei
kalus.

Biržų miestelio ugniagesiu 
draugija surengė viesza. At
sirado keliūtas insigerusiu, ku
rie eme kibti prie tūlo P. N. 
Žinoma, atsirado keletas drau
gu, kurie už P. N., užsistojo ir 
tuojau kilo pesztynes. Pasė
koje slunkiai sumusztas P. N., 
o 4 jo gelbėtojai lengviau .Leng
vai apdaužyta apie 12žmoniu.

ISZ KERSZTO PADEGE 
NAMUS.

Panevėžio apskrity, Szedu- 
vo-s valscziuje, Banku vien
kiemy sudege Stasio Czepai- 
czio daržine. Gaisra užgesin
ti nepavyko, nes daržinėj buvo 
sukrauta mintu ir nemintu li
nu, szviežio (paszaro, sausu len
tų ir t. t. Be to, sudege daug 
invairiu ūkio padargu. Viso 
nuostoliu padaryta apie 4,000 
litu. Turtas neapdraustas. 
Daržine padegusi St. Czepai- 
czio piemene Stase Bacziaus- 
kaite 10 metu amžiaus isz Sze- 
duvos miesto. Padegusi isz 
kerszto už tai, kad szeiminin- 
kai laibai dažnai ja bardave.Pa- 
degeja nesulaikyta.

Grafas Windsor, lankydama
sis Italijoj, prisižiurineja lenk
tynėms tarp laivu ant Medite- 
raniszku mariu. Windsoris bu
vo Anglijos karalium kuris ap- 
sipaeziavo su Amerikone mote
re, ponia Simpson, už kuria 
iszsižadejo savo karaliszko sos
to.
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ŽAIBAS UŽMUSZE VISZTA, 
O SNUDURIAVUSIU PO JA 

VISCZIUKU NET 
NEPALIETE.

Invairiose Lietuvos vietose 
smarkios audros pridarė ne
mažai žalos. Vienur perkūnas 
užmusze žmogų, kitur sudegi
no trobesius. Neliko jo ap
lenktos ir—Alytaus apylinkes. 
Czia perkūnas pridarė ne tik 
žalos, bet žmones dar nustebi
no nepaprastomis iszdaigomis. 
Keiscziausias invykis pasitai
ko Daugu valscziuje, Janczio- 
riiu kaime. Szio kaimo gyven
toja Rakauskiene, gerokai dir
busi ir pavargusi, sumanė pa
silsėti ir atsigulė ant krosnies. 
Tuo taupu isz pietų atslinko 
nedidelis, bet smarkiai juodas, 
rausvais pakraszcziais debesys 
lydimas paszelu'sio perkūno. 
Perkūnas dundėjo beveik be 
pertraukos. Motere Rakaus
kiene, žinodama kad durys ir 
langai yra gerai uždaryti, snū
duriavo visiszkai ramiai. Bet 
po keliu minueziu pasigirdo 
trenksmas, tarytum butu kas 
vienu kartu szoves isz szimto 
patranku. Tuo paežiu laiku 
troba nuszviete žaibas, kuris 
pasisuko krosnies pusėn, gulė
jusia ant jos moteri sugriebė ir 
nusviedė in viduri alsios, iszvil- 
kdamas ja isz drabužiu. Szale 
Rakauskienės murksojusi ka
te buvo iszmesta in palube ir 
atgal ant krosnies nukrito ne
gyva, apanglėjusi.. Nuo kros
nies žaibas pasisuko prie lo
vos, kuria suskaldė, o joje gu
lėjusiam mažamecziui berniu
kui tik apsvilino kakta. Po to, 
jis szvystelejo in pakrosni. 
Czia tupėjo viszta, apsketusi 
sparnais arti dvideszimties 
viszcziuku, kuria isztiko toks 
pat likimas kaip kate.Bet visz- 
cziukai paliko 'gyvi, net gi ne
paliesti. Pagaliau žaibas tary
tum pristigęs darbo, spruko in 
pamata ir czia dingo. Be tu 
iszdaigu jis troboje daugiau 
nepadare jokios žalos. Szis 
invykis apylinkes gyventoju 
tarpe šukele nepaprasta susi
domėjimą. Tokio keisto per
kūno siautėjimo neprisimena 
net patys seniausi žmones.

Tėvas ir Sūnūs
------------ y------------

Senas kalvis Lori kuo tai 
sziadien nepatenkintas. Daž
niausiai baigės darba jis užda
rydavo savo kalve ir sugryžes 
namo sėsdavo kur nors sodyne- 
lyje pasilsėti nuo kaitros ir 
dienos darbo nuovargio.

Bet sziadiena jis sugryžo na
mo vėlai ir toks nepatenkintas 
ir piktas. Senute Lori, jo žmo
na, žiūrėdama in vyro veidą

galams laistyti ir insivaizdinoĮ gai žiurėjo in ji.
sau ji taip gyvai, kad rodos jis . “Kelkis ir rengkis!” tarė jis 
stovėjo czia pat priesz ja savo sunui.” Sumiszes vaikinas no- 
melyname szvarke, juodais j įėjo vilktis savo kariszka uni- 
garbiniuotais plaukais, tais forma bet tėvas sulaikė ji.

manste: nudegęs nuo saules, apdulkėjus
“Kas tai galėtu su juomi bu- ir nežinąs nuo ko bepradeti. —

puikiais plaukais, kuriuos jis “Ne, ne, ne tuos!” tarė jis.
trumpai nukirpo tapes karei- “Bet jis neturi kitu drabu- 
viu. Ūmai ji suvirpėjo. Maži žiu,” tarė žmona.
varteliai vedanti isz sodnelio' “Tai paduok jam manuo- 
m laukus sugirgždėjo bet szuo sius. Man jie daugiau neberei- 
nesulojo; Girdėjosi kad kas tai kalingi,” tarė tėvas.
lyg vagis slėpdamasi už krumu Kol sūnūs vilkosi tėvo dra- 
artinasi in grinezia. bužiais, senas Lori rūpestingai

“Motinėlė!” Priesz senute sudėjo jo kariszkus szvarkus, 
stovėjo jos suims Kristijonas, j suriszo in ryszi ir užsimėtė

ti? Ar tik ne gavo jis, Dieve Į Jis gryžo kartu su kitas pabe- 
sergek, blogu žinių apie Kris- gūsiais isz kariuomenes ir, bi

NUKRYŽIUOTOS ANT 
MEDŽIU.

Vilkaviszkis.,— Bartininkų 
vals. vieno kaimo vyrai labai 
susipyko su to paties kaimo 
merginomis. Susidarė du fin
tai, kurie vienas antro neap
kentė iki mirties. Galiausiai 
vyrai nutarė merginas pamo
kyti. Viena diena keli jau
nuoliai Bartininkų miszkelyje 
rado dvi merginas uogaujant. 
Ilgai nedelsdami, sugriebė 
merginas, sijonus užverto ant 
gaivu ir taip abi pririszo prie 
dvieju medžiu. Nors mergi
nos szaukesi pagelbos, bet abu 
vyrai pabėgo. Taip abi mer
ginos- nukrypuotos iszbMp 
tris paras.Jas rado pripuolamai 
pro szali važiavęs žydelis. Uo
dai ir kiloki vabalai per tais 
paras jas buvo iki gyvo kaulo 
sugėlė. Viena buvo nebegyva, 
o antra -su gyvybes žymėmis 
buvo nuvežta in ligonbute. 
Vienas kaltininkas jau esąs 
suimtas, tuo tarpu kiti, iszsi- 
gande savo darbo kažkur pasi
slėpė.

PERKŪNAS UŽMUSZE 2 
ŽMONES.

•Saldutiszkio apylinkėj siau
tė didele audra su perkūnija, 
kurios laiku žaibo smūgis nu
trenkė bevalganczius prie sta
lo du Drobiszkio kaimo gyven
tojus, Vlada Kraujeli s>u sū
num. ir viszta, kuri tuo metu 
bastėsi pirkioj. Visi kiti szeL 
mos nariai liko nepaliesti. Ir 
gyvenamasis trobesys liko ne
paliestas. Užkviestas Saldu
tiszkio gydytojas konstatavo 
mirti.

PASIKORĖ 11 VAIKU 
TĖVAS.

Kuliuose Alytaus apskrity, 
ežiomis dienomis pasikorė ma
žažemis ūkininkas P- Jisai pa
liko žmona ir 11 vaiku. Ma
noma, kad savžudystes prie
žastis buvo nepakeliamas var
gas. ______ ______

“NESUDYK SAVO 
ARTIMO.”

Kada jau advokatai užbaigė 
savo kalbas, sudžia užklausė 
kaltininko:

— ,Na, ka tu turi ant savo 
iszsiteisinimo?

— Asz tik labai padyviju sū
dai kad mane, savo artima taip 
szlektai nusprendė. Juk ponas 
sudžia gana gerai žino ka ra- 
szo Rasztas Szventas: “Nesu- 
dykite ne vieno nes patys busi
te sūdytais.”

lijoną? Gal Kristijonas nesvei
kas ?.. Vienok ji nedryso klau
sti apie tai savo vyro ir manste 
tik, kaip czia nuraminti tris 
balta-plaukius vaikus, kurie 
nekreipdami jokios atydos in 
nepatenkinta tėvo veidą, juo
kėsi ir kele triukszma.

Galu gale Lori, su piktumu 
atstūmės nuo saves lekszte su 
valgiu praszneko:
“Pasileidėliai, iszgamos! Ge

da Francuzijai!”
“Kas tau, Lori,” — paklau

sė žmona,“kas tave taip inpy- 
kino? Apie ka tu czia dabar 
kalbi?”

“ Asz kalbu apie tuos penkis- 
szeszis parsidavėlius iszgamas, 
kurie apleido Francuzu ka
riuomene. Francuzija dabar 
reikalauja kareiviu o jie aplei
do —sugryžo in namus. Geda! 
Niekszai!”

“Na, jie-gi nėra taip kalti,” 
tarė jo žmona. “Alziras, kur 
juos siunezia toli... Gal but jie 
teviszkes iszsiilge pabėgo isz 
kariuomenes; pagunda persto
ti buvus kareiviu, vėl pamatyti 
savo Jtevišzke buvt> juose per 
daug stipri.”

“Tylėk, žmona! Jus, mote
rys, pripratę mažais vaikais 
rūpintis ir in viską ju akimis 
žiūrėti. Asz tau sakau kad tie, 
pabėgo isz kariuomenes, — 
niekszai, pasileidėliai, iszga
mos! Ir jei, Dieve sergėk, mu
su Kristijonas taip niekszingai 
pasielgtu, asz... Ir tas taip 
tikra, kaip kad asz septynerius 
metr.s isztarnavau szauliu ir 
kad mane vadina Lori... ”

Ir stipria savo ranka kalvis 
nurodė in ginklus pakabintus 
ant sienos virszuj .sūnaus pa
veikslo, kuriame jis buvo at
vaizduotas zuavo rūbuose: pa
veikslas tas buvo padarytas 
ten... Airikoje... Pažiurėjas 
in atvira i; garbinga jauno El- 
zasieczio veidą paveiksle, Lori 
nurimo m dar-gi nusijuokė.
“Neprotinga taip krimstis,” 

tarė Js vėl imdamas szauksz- 
ta, “Ne, niekuomet mano Kris
tijonas nepanoręs likti iszga- 
ma. Jis atsižymejas karo lau
ke, garbingai užbaigs tarnyste 
ir sugryž in namus.” Rauksz- 
les dingo nuo senio veido. Jis 
ramiai užbaigė savo pietus ir 
ilzejo in smukle iszgerti pora 
priprastu stiklu alaus.

Senute Lori likosi viena. Už- 
nigdžiusi vaikus ji ėmėsi dar
be ir sėdosi ant duru slenks
čio. Ji taisė sena vyro szvar- 
ka Kartais dūsavo ir kalbėjo 

' pai su savimi:
‘ ‘Na, nežinau... Gal but 

kad jie niekszai ir iszgamos... 
Žimu tik, kad ju motinos sziuo 
laiki labai laimingos...

Ji pradėjo manstyti apie sa
vo Kristijoną. Prisiminė kaip 
seniai priesz savo iszvažiavi- 
ma ilziren, jis tuo laiku dar- 
buodivosi czia, sodnelyje. Ji 
pažvelgė ta szulini isz kurio jis 
kasdim semdavo vandeni nu

jodamas tėvo, keletą valandų 
slankiojo apie namus ir lauke 
jo iszejimo. Motina norėjo su
barti sunu bet neinstenge. Ji 
taip senai ji mate, taip senai ji 
glamonėjo. Sūnūs pasisakė jai 
kaip labai jis ilgejasis gimtu 
namu, savo tėvu, kalves, sod
nelio; rie to tarnyste darėsi vis 
sunkesne ir sunkesne o drau
gai juokėsi isz jo ir vadine Vo- 
kieeziu del jo savotiszkos tar
mes ir Elzaso kilmes. Motina 
viskam patikėjo ka jai įsunus 
sake. Kalbėdami juodu inejo in 
grinezia. Jaunesnieji vaikai, 
pabudę isz miego, basi iszbego 
isz gretimo kambario pasvei
kinti savo vresniji, taip seniai 
matyta broli. Motina norėjo 
paduoti jam valgio, .'bet jis atsi
sakė. Ji tiktai troszkulys kan
kino, ir jis godžiai gere szalta 
vandeni. Bet sztai kieme pasi
girdo žingsniai. Tai kalvis: —

“Del Dievo meiles,” tarė nu
sigandus motina, “slepkis 
Kristijonai, tėvas ateina! Man 
pirma reikia su juomi pakalbė
ti, viską jam iszaiszkinti. ” Ir 
nustume ji užkrosnin. Dreban- 
cziomis rankomis vėl ėmėsi 
siūti. Nelaimei Kristijono ka- 
riszkoji kepure ir ginklai liko
si ant stalo ir jie visupirmiau- 
sia mėtėsi in aki inejusiam te- 
vui.vui. Žmonos veidas ir jos 
sumiszimas jam viską pasakė.

“Kristijonas czia?” suriko 
jis baisiu balsu ir, greitai nu
kabinęs nuo sienos karda szoko 
prie krosnies už kurio buvo 
pasislepes iszbales ir drebantis 
kareivis. Motina puolėsi prie 
vyro:

“Lori! Lori! Nežudyk jo! 
Asz viena visame kalta. Asz 
slapta rasziau jam kad jis su- 
gryžtu... Asz prigavau ji, pa- 
rasziau, kad tu szauki ji, kad 
jis tau kalvoje reikalingas. 
Bausk mane, ne ji.”

Ji sugriebė vyro ranka, ver
kė, moldavo, alvis atsitraukė ir 
tarė:

“Tai tu ji gražinai?! Gerai! 
Tegul eina miegoti. Rytoj ryta 
asz nusprensiu kas man toliau 
veikti.”

Kita ryta Kristijonas, pabu
dęs isz sunkaus, neramaus mie
go, pamate esąs savo buvusiam 
kambaryje. Per maža langeli 
apraižyta žydineziais apyniais, 
skverbėsi -saules spinduliai. 
Apacziojc girdėjosi plaktuku 
bildesys. Gale jo lovos sėdėjo 
motina. Ji visa nakti iszbuvo 
sunaus kambaryje, vyro piktu
mas ja iszgazdino. Senis taip
gi visa nakti negule.Jis vaiksz- 
cziojo isz kambario in kambarį 
ka tai rankiodamas, atidarine- 
damas ir uždarinedamas spin
tas. Girdėjosi kaip jis dūsavo 
ir verke. Ryte jis inejo in sū
naus kambarį rimtu ir atsziau- 
riu veidu, apsirėdęs kaip in to
lima kelione: ilgais batais, pla- 
cziais. krasztais skrybėlė ir di
dele, geležiniu galu lazda ran
koje. Žmona'ir sūnūs baimin-

sau ant pecziu.
‘“Dabar eikite su manimi,” 

tarė jis in žmona ir sunu. Visi 
trys iszejo isz namu ir artinosi 
prie kalves. Dumples uže, dar
bas virte viro. Kuomet Kristi
jonas pamate ta placzia atdara 
daržine, iszgirdo plaktuku bil
desį, apie kuri jis Afrikoje bū
damas taip tankiai svajojo, 
prisiminė jis savo jaunystes 
dienas, prisiminė kaip jis bėgi
nėjo paskui tęva, einanti dar
ban, kaip jis žaidė prie kalves 
duru. Tie atsiminimai spaude 
jo szirdi, slogino jo dvasia. 
Jam norėjosi gauti isz tėvo at
leidimą, norėjosi kad tėvas 
meiliai pažvelgtu In ji. Jis pa
kele savo akis bet tėvo veidas 
buvo toks pat, kaip ir pirma—• 
rustus. '

“Klausyk, Kristijonai,” ta
re senis. '“Sztai kalve ir visos 
jis priemones. Viskas tavo. li
tas viskas tavo,” pridūrė jis 
rodydamas in puikia sodnu ap
supta pirkele. “Bites, sodnas, 
namas, daržas, — viskas dabar 
priguli tau. Del ju tu iszsižade- 
jai tėvynės, praradai savo gar
be, užlaikyk-gi dabar viską 
tvarkoje. Dabar tu szemtain- 
kas, asz iszvažiuoju. Tu priva
lai atitarnauti tėvynei dar-pen
kis metus, tu pabėgai, asz ati
tarnausiu už tave.”

“Lori! Lori! ka tu darai? 
Kas -su tavim?” szauke iszsi- 
gandusi vargsze senute.

“Teveli!” suszuko Kristijo
nas. Kalvis ju negirdėjo ir di
deliais žingsniais leidosi kelio
nėn.

Taip jis iszejo tarnauti tėvy
nei už savo sunu, del tėvynės 
jis viską apleido.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centra St., Mahenoy City

A, J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas:
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

45 1 E. Pine St, Mahanoy City
Telefonas, 601

•r

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiimkite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta. 4

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



KAZIMIERASIR VELNEI
-----*-----

Badai szis atsitikimas yra 
tikra teisybe.

- ------____
Viename kaime gyveno var

gamistra ir turėjo vienatini su- 
nu vardu Kazimiera. Taip-gi 
žinomas dalykas kad varga- 
mistra prislužina visokiam 
daigte prie kunigu.

Vargamistros sūnūs Kazi
mieras turėjo jau prie asztuo- 
niolika metu amžiaus. Iszsiro- 
de visiems kad jis nieko nebijo 
ir nepažinsta jokios baimes. 

,Tėvai labai nulindęs pasako
davo jam apie visokius daig
ius ir baisius atsitikimus bet 
sūnūs atsakydavo jam kad ant 
svieto jokios baimes ne yra ir 
tai, viskas tik žmonių tokios 
kalbos.

Tėvas sumislino sau apie ko
ki dalyką ir nusidavė pas pra- 
baszcziu ant rodos bet nuejas 
in namus rado kelis svetimus 
kunigus kurie buvo atvažiavę 
in syeczius. Vargamistra sėdės 
tarpe kunigu nesakė su kokiu 
reikalu jis pribuvo tiktai lau
ke iki pradėjo pasakoti apie vi
sokius atsitikimus ir baimes o 
vienas kunigas atsiliepe:

— Asz bijau eiti in kokia ne
žinoma vieta, — ant ko visi ku
nigai atsake kad ir jie bijotu.

Vargamistra stovėdamas nu
lindęs prakalbėjo:

— Mano sūnūs Kazimieras 
nieko nesibijo, jis gali eiti in 
Visokias nežinomas vietas!

Kunigai pasižiurėjo vieni 
ant kitu ir vienas tarė:

— Ar-gi tavo sūnūs eitu in 
bažnyczia szitame laike? — o 
buvo tai jau dvylikta adyna 
nakties ir mislino jog tai nega
limas daigtas.

—■ Taip, kunigėli: — atsake 
Vargamistra.

Kunigai susitarė tuojaus. 
Liepe jam eiti namon ir pa
liepti sunui kad jis tuojaus pri
būtu pas prabaszcziu o varga- 
mistrai kad kuogreicziausia 
iszejas isz namu nusiduotu in 
bažnyczia ir užlipti ant vargo
nų laukti sūnaus.

— Kada jisai pribus in baž
nyczia tai tu ji pabaidykie, pa- 
riimkie su savim akmenuku ir 
pametekie in ji.

Vargamistra greitai nusida
vė namon ir pasakė sunui kad 
ji prabaszezius reikalauja. Sū
nūs tuojaus nusidavė pas kuni
gą o vargamistra in bažnyczia 
ir lauke.

Kazimieras pribuvęs klausė 
prabaszcziaus ko reikalauja o 
kunigas tarė:

— Nueikie in bžnyczia ir 
tais knygas kurios stovi ant al
toriaus atneszkie man. Ar pa
darysi taip kaip asz tau liepiu ?

— Taip, prabaszteli, viską 
padarysiu!

Kazimieras tuojaus nusida
vė in bažnyczia. Inejas in zo- 
kristija užsižiebe žvakia ir ar
tinosi prie altoriaus o tuom 
laiku kas tokis pradėjo metyti 
in ji akmenais. Kazimieras at
siliepe.

— Nemetykie in mane ak
menais nes bus negerai ir asz 
tavęs nebijau.

Vargamistra ant vargonų, 
nežinodamas savo smerties, 
neperstojo metyti akmenis. 
Kazimieras priejas prie alto
riaus ir paemes pasakytas kny
gas, ėjo jau isz bažnyczios bet 
kada priėjo netoli duriu zokris- 
įijos; puolę netoli jo pusę ply

tos. Kazimieras atsigryžes ad-| 
gal paėmė plyta ir taip smar-j 
kei paleido kad pataikė tėvui 
tiesiog in kakta kuris ant vie
tos puolė negyvas.

Kazimieras iszejas in zokris- 
tija užgesino žvake ir leidosi 
tiesiog in kunigo namus nieko 
nemislydamas apie savo nelai
me. Parėjus kunigui padavė 
knyga o kunigas užklausė:

— Mažam tu kokia baime tu
rėjai?

— Tai butą tokios baimes. 
Kokis tenais durniukas mete 
in mane akmenukais o paskui 
ir puse plytos paleido tai asz 
paemes ta paczia plyta palei
dau adgal tai girdėjau kad ir 
kojas užvertė iii virszu, — at
sake Kazimieras.
Kunigai girdėdami kalba Ka

zimiero visi vienu balsu suri
ko!

— Tai tu užmusziai?
— Nežinau gerai, tiktai asz 

mistinu kad jam galas pareis.
Kunigai su riksmu tarė:
— Tai tenais buvo tavo tė

vas !
— O velnes tenais ji neszc, 

net ant vargonų mane gazdin- 
ti, — tarė Kazimieras.

Visi kunigai greitai paszo- 
kia leidosi kuogreicziausia in 
bažnyczia ir pribuvę ant vietos 
persitikrino kad vargamistra 
gulėjo negyvas ant žemes su 
perkirsta kakta. Nusigandę 
kunigai nežinojo ka daryti. Pa
ėmė negyva kuna ir nunesze in 
namus prabaszcziaus isz kur in 
treczia diena likosi palaidotas.

Kazimieras norėjo paduot in 
suda bet pamislinia kad bus 
sunkei nukorotas, tuom laik 
pradėjo mislyti ka su juom pa
daryti ir visi kunigai vienu 
balsu pritarė: Imkime ji in sū
dą dvasiszka ir taip turės da
ryti kaip mes jam liepsime.

Visi nutarė kad turi keliauti 
diena ir nakti ir kur užpuls ant 
jo naktis — ar girrioj ar lau
kuose — tenais turi nakvoti. 
Žmonių buvo daugelis susirin- 
kia iszklausyti Kazimiero vi- 
roko ir visi jo labai gailėjosi 
nes buvo labai geras, doras ir 
dailus vaikinas. Visi žmones 
atsisveikino ir palydėjo net iki 
girrei kur su motina ir kaimy
nais graudingai persiskyrė.

Iszsiskyres isz pulko ėjo vie
nas sau nežinomu keliu per vi
sa diena iki prisiartino naktis 
kuri ji užpuolė laukuose. Pasi
traukė nuo kelio ir atsisėdės 
užmigo. Kada pribudo, pake
les akis in dangų tarė:

— Dieve mano mielas, jau 
rytas, taip dailei pramiegojau 
pirma nakti.

Tai tarės paszoko ant kojų 
ir trauke keliu toliau iki prisi
artino prie girrios ir užpuolė ji 
naktis, vela pasitraukė nuo ke
lio tolyn in girria, sėdo prie 
storo medžio o kad rudenio 
naktys vėsios tai Kazimieras 
užsikūrė ugni ir szildesi. Sėdė
damas iszgirdo kad kas tokis 
barszkina, Kazimieras tarė:

— Praszau labai grąžei ne
žinomu žmonių nesibarszkinti 
ir manes negazdinti nes tai yra 
viskas ant nieko ir asz nieko 
nesibijau.

Barszkejimas nenustoja, Ka
zimieras klauso bet negali su
prasti isz katros szalies nes pa
kreipė ausi in virszu, augsz- 
cziau jo galvos, medyje, kas 
tokis barszkina. Kazimieras 
paszokes mislino ka tokia jam 
padaryti, tuojaus nuėjo tolyn, 
prisirinko in vales malku ir už
dėjo ant ugnies kad butu di
desne szviesa ir pradėjo lipti 
in ta medi. Inlipes atrado ko
kius tenai kaulus pririsztus su

virvuke, virvuke nupjovė ir 
kaulai nusirito per szakas že
myn. Iszlipes isz medžio uždėjo 
juos ant ugnies ir gerai inkaiti- 
nes vela inkele in ta pati medi 
ir pririszo taip kaip pirmiau 
buvo, sėdo prie medžio ir gar- 
džei užmigo.

Bet jam prisisapnavo kad 
jis turi eiti tokiu ir tokiu keliu 
tai atras raktuką, ta raktuką 
paemes turi eiti toli tuom pa
ežiu keliu ir ras stora labai ar- 
žuola kuriame bus durys kur 
bus galima su tuom raktuku 
atrakinti. Kazimieras atsikėlęs 
leidosi in pasakyta szali ir vis7 
ka rado kaip mate per sapnus. 
Priejas prie aržuolo atrakino 
duris ir inejo in vidurį to ar
žuolo. Ten buvo labai daug pa- 
kaju kuogražiausia isztaisytu 
o viename pakajuje atrado di
dele knyga gulinczia ant stalo 
kuria tuojaus paemes pradėjo 
skaityt. Knyga iszrode ant 
malda-knyges ir atrado viena 
malda kuri turi apraszyma pir
ma maldos szitoki: “Kas szita 
malda atskaitys, tas su manim 
kalbės. ’ ’

Tuojau Kazimieras paszokes 
nusidavė in visus pakajus ir 
perjeszkojas nieko nerado. 
Tuojaus nuejas prie tos kny
gos pradėjo skaityti malda ir 
beveik baigiant malda pasiro
dė kokia tai ypata iszrodanti 
kati paeina isz augszto gimimo. 
Kada Kazimieras dabaige mal
da skaityti, toji ypata prisiar
tino prie jo ir atidavė laba die
na o mus Kazimieras taip pat 
atsake. Tas nepažinstamas 
žmogus užklausė Kazimiero ka 
jis czionais veikia. Kazimieras 
tuojaus apsakė savo visa gyve
nimą ir visus atsitikimus.

Toji nepažinstama ypata vis
ką iszklausius tarė:

— Tu esi jaunas ir gražus 
vaikinas bet neiszrodai ant 
prasto gimimo, asz mislinu kad 
tu paeini isz augszto gimimo.

— Dievaži teisybe, — asz es
mių vargamistros sūnūs! — at
sake Kazimieras.

Toji ypata nusijuokė ant 
vaikino atsakymo ir tarė:

— Na, vargamistros sunau, 
pasakykie kokis tavo vardas ir 
pravarde?

— Kazimieras Toliau!
— Ponas Toliau, tu nieko ne

sibijai. Yra czionais vienas 
dvaras kuriame niekas negali 
pernakvoti tai jeigu ponas To
liau galėsi pernakvoti tai asz 
tave apženysiu su mano du'kte- 
re.

— Taip, mielas pone! Asz ta
me dvare pernakvosiu, tiktai

“SAULE” MAHANOY CITY, PA?

Busimoji Karaliene Nederlandu
Sztai karalaite Julijona, isz Nederlandu, kuri laiko savo 

nesenei gimusia dukrele Beatricija, kuri kada gal valdys ta ji 
sklypą. Karalaites Beatricijos atsilankymas in Heilgendam, 
Vokietija, buvo tai pirmutinis nuo kada apleido savo sklypą.

praszau pono nepermainyti sa
vo žodžio, — atsake Kazimie
ras ir prasze parodyt kur yra 
tas dvaras. Tasai ponas parode 
su pirsztu per Įauga o mus var
gamistros sūnūs sau atsisvei
kinęs nutraukė in dvara.

Tame dvare diena gyveno 
toji ypata, arba tas ponas ir 
kas diena svecziu pribuvinejo 
bet nakti tame dvare gyveno 
tiktai piktos dvasios. Tas po
nas ne viena žmogų jau buvo 
nusiuntęs in dvara bet kada nu
eidavo ryte, atrasdavo juos ne
gyvus. Tas ponaitis atsiminda
mas ant kalbos Kazimiero juo
kėsi.

Kazimieras eidamas in ta 
dvara, turėjo pereiti per ne
dideli’ miestą. Užejas in kroma 
nusipirko sau kazyres del pasi- 
bovinimo ir pasiėmė kreidos. 
Priejas prie dvaro pamate dau
gybe ponu iszvažiuojancziu 
ant nakties. Atidarė duris ir 
inejo in vidurį kur pamate pa
kajus kuopuikiausia intaisytus 
kad tokiu gražiu niekur negali
ma buvo rasti. Kazimieras at
sisėdo vidurije didžiausio pa- 
kajaus, apsireže su kreida ap
link save ir iszsiemes kazyres 
pradėjo kazyriuoti.

Kada jau užėjo vakaras bu
vo asztunta adyna, iszgirdo jis 
ka toki už duriu kalbanti. Ka
zimieras mislina sau: ateina 
kas pas mane, bus man daug 
smagiau. Tuojaus ir inejo ko
kis tai ponelis ir tarė:

Ka tu czionais dirbi?
Nu-gi, poneli, kazyruoju.

— Ar isz pinigu?
— Galiu ir isz pinigu, — at

sake Kazimieras.
— Tai priimkie ir mane ka

zyruoti.
— Kodėl ne, pone, praszau 

prie kazyru.
Velnes priejas klausė:
— Kam-gi tu turi apsirežes 

szita ženklą aplinkui save, asz 
su tavim negaliu kazyruoti.

— Kazyres mesime in viduri 
to ženklą, tai ir ponas galėsi 
kazyruoti, — atsake Kazimie
ras ir liepe velniui pirma mesti 
kazyres o jis mete paskui, kal
bėdamas:

— Alano kazyre vyresne tai 
asz turiu paimti.

Kazyravo kelis kartus, vi
sada Kazimieras velne pragra- 
jindamas bet tas velnes szvilp- 
telejo ir da trys velnei pribuvo. 
Praszesi kad ir juos priimtu 
kazyruoti o Kazimieras tarė:

— Galite kazyruoti, bus 
smagiau nakti praleisti.

Pradėjo kazyruoti isz pini- 
gUj, velnei visados kazyres mę-

te pirma o Kazimierui pareida
vo ant virszaus ir visada roke 
kad jo iszgrajinta nes jo kazy- 
re virszui.

Velnei pažiureja jam in akis į 
nieko nesako ir grajino tolinus■ 

(iki visus pinigus pragrajinoj 
'kada jau neteko pinigu paszo- 
I ko ant kojų visi ir suriko ne- 
žmoniszku balsu, ant to riksmo 
pribuvo pilnas pakajus velniu 
ir kožnas stūmėsi pamatyti ta, 

Į žmogų kuris sėdėjo' ant žemes1 
apsirežes kreida. Kada velnei 
'užklauso:

— Kas tu esi per vienas?
— Asz esmių tokis kaip 

jus esate.
—: Toliaus bus :—

ir
Mahanojuj laike pedes žmogus

Kaip Asz Buvau Jaunu

visko pamato,
Isz juoku net pilvą sukrato, 
'Nuėjau in fersztori viena, 
Iszgirsti kokia norints

Kaip asz buvau jaunas, gert 
kitur mylėjau, 

Kaip vedžiau paczia, virt na
mie pradėjau, 

Pykau ant kaimynu, kam jie 
bizni daro, 

Tai asz savo pacziule pasta- 
cziau už baro, 

Ta mano pacziule gerymus 
szinkuoja, 

Guzute parduoda ir draugus 
myluoja, 

Praėjo sanvaite, plaukus susi
raitė, 

Akutėm mirksi, kitus gert 
kvietė.

Kada asz norėjau guzutes isz- 
t raukt i, 

Pacziule liepe man grindis 
plauti. 

Ta mano pacziule už baro 
szoka, 

Gudri kaip katuke bizni daryt 
moka, 

Ne ilgai sekėsi bizni varyti, 
Sausi pajutę iszvare pakuta 

daryti. 
Uždare saliuna, bara sunaiki

no, 
Mane ant meto kalėjime paso

dino, 
Iszejas isz Jželos neradau 

bobos, 
Vien tusezia stuba ir galai 

lovos. 
—J. A. K.

VYRAS IN PACZIA, ISZ- 
BUDE ISZ MIEGO.

— Ar girdi Mariuk, kelkis.
— Kas atsitiko?
— Girdžiu koki tai riksmą 

už sienos pas kaimynus, gal 
stuba dega ar smaugesi?

— Tai nieko, Petruk, parėjo 
Muraitis isz naktinio szipto tai 
su pacziule sveikinasi...

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

•—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

♦
Labai paranki knyga del 

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

♦
W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

BALTRUVIENE

Netinkamas Maitini
mas Rimtas Problemas

Mažiausia 20 ir sulig kitu 
aprokavimu, net ir 33 nuoszim- 
tis Jung. Valstijų vaiku, kurie 
lanko mokyklas, netinkamai 
maitinti nes taip fiziszkas ne
įtinkamas iszsivystijimas pava
dintas, sako tautiszkas Vaiku 
Sveikatos Tarybos maisto ir 
penėjimo komitetas savo ra
porte, kuri iszleido Jung. Vals. 
Sveikatos Biuras.

Netinkamas maitinimas, sa
ko raportas, nelieczia kokia 
ypatinga kliasa ar rasa, ir ku
riuose miestuose randasi viso
kiuose namuose, turtingu ir 
biednu. Apsireiszkimai aisz- 
kus, vaikai surenke, nerūpes
tingi, nerangus, nekantrus ir 
greitai inerzinami.

Netinkamo maitinimo prie
žastys yra fiziszki trukumai, 
klaidingi pripratimai ir aplin
kybes. Isz fiziszku trukumu 
papraseziausias yra užsikim- 
szimai (kaip tai adenoidai) no
syje ar gerkleje, kas trukdo 
kvepavima, sugede dantys, ku
rie trukdo kramtymą. Kuomet 
trukumai praszalinti vaikai 
normaliszkai augs.

Netinkamas valgis ir netin
kami sveikatos pripratimai yra 
svarbios netinkamo maitinimo 
priežastysi. Tas inima, (neuž- 
te'ktinai maisto, netinkamo 
maisto ir prastus maisto pri
pratimus, ar tai del nežinystes, 
biednumo arba stokos naminio 
lavinimo; ir klaidinga pozitū
ra vaikszcziojant, sėdint ar 
stovint, kas viskas sulaiko tin
kamus kūno sąnariu veikimus. 
Tie pripratimai pataisyti su 
tinkamu miklinimu, kurie turi 
būti atsargiai prižiūrėti nes ki
taip daug bėdos atneszti.

Aplinkybes gal sulaiko tin
kama miega, neprileidžia 
szviežio oro ir net kartais nuo
latinis barimas priveda prie 
netinkamo maitinimo ir ju su
laikymas daug gero atnesza.

Netinkamo maitinimo atsiti
kimai, jeigu nepasiduoda pa
prastiems pertaisymo būdams, 
reikalauja pailgintos medika- 
liszkos priežiūros, vistiek su
laikymo budai daug geresni už 
gydymo. Sveikatos mokslas 
mokyklose gali žymiai nu
kreipti netinkama maitinima, 
nes per tuos vaikus mokyklose 
tėvai apie tai ir pasimokina.

Nesenei Sveikatos Departa
mentas turėjo sveikatos paro
da su visokiais nurodymais. 
Prie netinkamo maitinimo sky
riaus buvo du stalai prie kuriu 
sėdėjo dvi lėlės apie deszimts 
metu senumo. Pietų laikas. 
Valgis priduoda apetitą Ant 
vieno stalo nėr pieno, daržovių 
ir szviežiu vaisiu. Tos lėlės prie 
to stalo gražiai aprengtos bet 
veidai be jokios spalvos ir akys 
sunkios. ; ( i :

Bet prie kito stalo lėlės rau
donos, sveikos ir linksmos nes 
ant ju stalo matyt maitinantis 
maistas. ■ ^2

Kasdien motinos ir mokyto
jos stovėjo priesz ta staleli su 
vaikais ir rode skirtumą tarp 
vaiku, kurie gere pieną ir val
gė tinkama maistą ir tie, kurie 
taip nedare. Ir suaugę vis kelis 
kartus gryžo atgal ir vis atsi
vedė kitus vaikus. —F.L.I.S.

naujiena, . 
Atsistojau prie zoboveliu baro, 

Teminau ka žmones daro, 
Vieni perka zoboveles, 

Moteres vela del vaiku lėlės, 
Merginos szilkines panezia- 

keles, 
Ir pigias auskareles.

Vienas prie baro atėjo, 
Nuo cibuliu baisei smirdėjo, 
Mergina net pradėjo alpti, 

Pagialbos kitu szaukti:
“Teik dat men aut, 

Hi stinks frum di maut,
Ai gona meik klap, 
If hi dont s'tap!” 

Laukan užsigerusi iszvadino, 
Visa sztora tuoj iszkodino. 
Užteminau kaip kita porele 

prie baro stovėjo, 
Visa tavora kaip kiaules 

perkratinėjo, 
Vos ant kojų stovėjo, 

Viena net vemti pradėjo.
Ir taja laukan turėjo iszmesti, 
O kita už pažaseziu iszvesti, 

Kiti žmones tuom bjauriuosi, 
Nuo ju szalinosi.

Buvo tai dvi isz peczes 
artimos, 

O tu varge mano.

« # ♦
Dubojaus bernai, 

Nekurie naktigoninkai, 
Neu'žpuldinekite ant žmonių, 

Nekaltu ir doru, 
Ir neapjuodinekite, 
Ju neiszjuokinekite, 

Ant saves ne sziaudelio 
nemato, 

O ant kitu vežimus pamato.
Kaip tasai latras, 
Svietinis valkatas, 

Kuri giliukis nepatiko, 
Darbo sau neatitiko. 

Dirbti sunkei negalėjo, 
Isz baimes visas drebėjo, 

Isz fabriko iszejo, 
Bulviu pas farmed rinkti 

nuėjo, 
Bet tasai darbas jam nepatiko, 

Už keliu dienu ji paliko, 
O kad aplaike lengvesni,

Padare ji niekesni, 
Ant žmonių pradėjo loti, 
Visaip ant ju iszradineti. 
Pisoreli, geriau žmonių ne- 

užkabinek, 
Geriau apsimalszyk ir taip 

nedaryk, 
Badai pinti jau rengia, 
Žmones visi pasirengia, 
Užduos gerai per szona, 

Turėsi vela kur jeszkot duona.

« * *
Girdėjau kad dvasiszkas 

vienas, 
Lėbaudamas per dienas, 

Niekuom nesirūpina, 
Parapijonus neaprupina, 

Tai negerai kad taip apsi
leidžia, 

Ligonius apleidžia, 
Baisei už tai atkentės, 

Po smert stenes,
Gana jau bus, 

Apie sporteli kuniguži.

KVITU KNYGELE Drangyatenw, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu an| 
susirinkimu. Preke . . . 25«,

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejizno pinigu ligoniams.

Preke . . . 25e.
MAHANOY CITY, PA. i 

„ JL C. _
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Žinios Vietines SHENANDOAH, PA,
Andrius Barows'ki, 38

KA MATE IR GIRDĖ
JO “SNAPAS”

Pasėjo Kornus Vidurmiestyje AMERIKE YRA DAUGIAU- 
SE ELEKTRIKU APSZVIE- 

STU FARMU.

— Lietuviszka Diena szi- 
met buvo labai pasekminga, 
kurioje dalyvavo tukstaneziai 
žmonių ne tik isz aplinkines 
bet ir isz kitu valstijų. Miszias 
laike kunigas Juozas Skripka, 
kapelonas isz Szv. Prancisz- 
kaus vienuolyno, Pittsburgh©, 
kuriam asistavo kunigas Ra- mano
kauckas, vikaras Szv. Juozapo Ridge kasyklas. Kada viskas 
parapijos, Mahanojuj, o diako- bus sudavadyta, tai apie 200 
nais buvo klierikai Albinas Ne- žmonių bus priimta prie darbo, 
verauckas, Bernardas Szimkus 
ir Vincas Struckus. Po direkci

metu amžiaus isz Lost Creek, 
likos pavojingai sužeistas per 
automobiliu, kuri vare Louis 
Zaremba isz miesto. Nuvežtas 
in Locust Mountain ligonbute, 
kur jo padėjimas yra labai pa
vojingas. Vėliaus mirė.

MT. CARMEL, PA.

Girdėt kad Tony Rose, 
atidaryti West Bear

t Ona Vunevicziene, 202
ja profesoriaus Jono Služelio, Oak ulyczios, mirė szirdiesj 

giedojo liga nu0 karszczio. Yra tai ant- 
per Miszias. Kunigas Skripka ra anka saules spinduliu szio- 
pasake gražu pamokslą. Po 
piet atsibuvo koncertas ir pra
kalbos. Žodžiu, Lietuviszka 
Diena nusidavė pasekmingai, 
dienele buvo puiki, žmonelei 
buvo užganadinti ir sugryžo 
namo džiaugdamiesi kad turė
jo proga pasimatyti su savo pa
žystamais, giminėms ir kūmu
tėms.

Szv. Juozapo choras

je aplinkinėje.

— Sztai vaisei girtuoklisz- 
kos puotos kokia atsibuvo ar
timam kaime’lje nuo Mahano- 
jaus, Buckmaute, kuri užsibai
gė su kirviu. Kazimieras Stan- 
czikas, 64 metu, mirė Seredos 
nakti Locust Mountain ligon- 
ibuteje, Shenadoryje, nuo su
žeidimu kokius aplaike kirviu 
isz ranku Frano Stadeikio, 54 
metu, kuris likos tuojaus 
aresztavotas per vaistine pali- 
cija ir uždarytas Pottsvilles ka
lėjime. Abudu buvo atsilankė 
ant Lietuviszkos Dienos ir da 
to . jiems neužteko nes nepalio
vė gerti lyg Utarninko dienos. 
Abudu vyrai gyvena tam pa
ežiam name. Apie 11-ta valan
da naktije kilo tarp ju barnis. 
Stadeikis insikanszcziaves, pa
griebė kirvi ir pradėjo kapoti 
juom Stanczika, užduodamas 
jam mirtina ‘žaiduli per galva. 
Sužeistąjį tuojaus nuveže in li
gonbute kur Seredos nakti apie 
10-ta valanda mirė nuo sužei
dimu. Paszaukta vaistine pali- 
cija pradėjo jeszkoti kaltinin
ko surasdami ji pasislėpusi už 
namo. Koroneris F. Boczkaus- 
kas daro tolimesni tyrinėjimą 
ir laikys sliectva ateinanezia 
sanvaite. Tuom laik Stadeikis 
bus laikomas už žudinsta.

—■ Daug'žmonelių likos ap
vogtais ’per kiszeninius vagis 
laike Lietuviu Dienos, kuriu 
taja diena radosi daugelis, ži
nodami kad turės gera ruge- 
pjute laike dideles mynios 
žmonių.

Pittston, Pa., f Gerai žino
mas czionaitinis gyventojas 
Mikolas Buzas, nuo 68 Jonson 
uly., staigai mirė Rugpiuczio 
4-ta diena, nuo apopleksijos. 
Velionis buvo senu gyventoju 
szio miesto ir kone visa savo 
amži pergyveno czionais. Pali
ko dideliam nuliudime savo 
paezia Agnieszka ir sekan- 
czius vaikus: Mare, Juozą, 
Nancy, Agnieszka ir Ona. Pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero pa
rapijos ir SLA vietines kuopos. 
Laidotuves atsibuvo 9 diena 
Rugp., su bažnytinėms apeigo
mis ant ku,riu dalyvavo dauge
lis žmonių. Reike ir tai primyt 
kad velionis buvo senu skaity
to jum “Saules,” kuria mylėjo 
skaityti ir kitus ragino prie 
skaitymo. Lai musu senas 
draugas ilsisi amžinam atsilsi.

Maike Donkey turėjo baisei 
liežuvninke misis kuri jam kar
ta taip daede kad negalėdamas 
ilgiaus iszkenteti paszauke už
pykęs: “Ne esi verta kad tave 
divelei pagriebtu.” O kad Ame
rike bobos tuojaus už bile ka 
apskundžia savo vyrus tai Don- 
kiene nubėgo pas skvajeri ir 
apskundė Maike. Skvajeris 
matydamas kad jokios pjovos 
negales padaryti, sumanė su
taikini porele, sakydamas vy
rui kad perpraszytu ir atszauk- 
tu isztartus žodžius priesz savo 
prisiegele. Maike sutiko ant to 
ir tarė: “Atszaukiu tuos žo
džius, czionais prie visu liudi
ninku ir sakau kad tu esi verta 
kad tave velnei pagriebtu.” — 
Ir abudu nuėjo namo juokda
miesi.

♦ ♦ ♦

Trys Chicagos vaikai, Juozukas ir Neal Damble ir ju drauge, Rože Huntsman, iszdir.- 
bo szmoteli žemes prie savo namo ir pasėjo kornus. Pratinanti žmones nemažai stebėsi 'kad 
mieste randasi farma ant kurios auga komai. Paveikslas perstato musu tris jaunus farme- 
rius prižiūrint kornus.

In paskutinius kelis metus 
Amerikoj likos apszviesta elefc- 
triku 1,300,000 farmu arba 30- 
tas procentas. Kožna farma 
sunaudoja beveik 1,000 kilova
tu elektrikiszkos pajiegos per 
meta, ant varymo visokiu ma- 
szinu ir naminiu intaisymu, to
dėl perauksztina visus kitus 
sklypus ant svieto naudojime 
ele'ktriko ir tai daugiau ne kaip 
Szvaicarijoj kur farmerei su
naudoja daug elektriko ant va
rymo pieninycziu. Europines 
vieszpatystes sunaudoja pa
prastai tiktai nuo 200 lyg 300 
kilovatu elektriko ant meto b 
nėkuriė sunaudoja tik po 50 
kilovatu ant meto.

Geisdami kokiu patarimu 
apie elektriką, nusiduokite in 
bile ofisą Pennsylvania Power 
and Light kompanijos. '

TRUMPOS ŽINUTES
Moskva, Rusija. — Pulkinin

kas Lindbergas su paezia lekia 
per Varszava in Rusija daly
vauti dideliuose manevruose su 
eroplanais. Abudu apsistojo 
pas Amerikoniszka ambasado
rių.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut Isztikimiausii Graboriui 

it Gabiausiai Balcamuotojaa t: 
, Geriausia Ambulance — 

/T patarnavimas ežioj 
apelmkeje. Bile ko- (č 

iYC kiam laike; diena ar m* 
jiF nakti. Visada turi pil- 

na pasirinkimą meta- 
w liszku ir kieto medžio TE 
III Grabu. Laidoja nu- 18 
l|| mirelius pagal naujau- Ii 
UI šia mada ir mokslą. y 

IU Turiu pagialbinlnks U 
/|| moterems. Prieinamos JI 

prekes. s!
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruse St
Bell Telefonas 149

JAMAQUA, PA., 43* Willing Streat 
__ Bell Ttlę&OM 188-3 _

Perplauke Baltiko 
Mares

iSztai Janina Kammersgaard, 
19 metu mergina, isz Danijos, 
kuri perplauke Baltike mares 
tarp Gedser, Denmark© in 
Heinhagen, Vokietija, 37 my
lės in laika 40 valandų ir 9 mi
liutu. Yra tai pirmutine mer
gaite kuri atliko taja sunkia 
užduoti. i

Eidamas sau Market ulyczia 
susitikau su Džeikiu Džiazu 
pas kuri tarnauja mergaite 
kaip lėliukė ir iszrodo kaip 
pikezieris. Paklausiau jo ar 
sveika Greise? Bet jis nuliūdęs 
man atsake: “Greise sveika 
tik jau pas mane nesiranda, 
mano boba ja iszvare.” Už
klausiau jo už ka? O jis atsake 
kad jois bedruimije jo motere 
rado vyra. Atsakiau jam, juk 
tame nieko blogo, gal tasai vy
ras galėjo būti jos brolis. Bet 
Džeikis man atsake: “Laik 
heli brolis! Jau tam mano bo
ba netikėtu nes tuom vyru bu
vo asz pats.” —Veli, dats dif- 
rent.

Nežinau ka daryti su mano 
boba, sake Tony Kutkebicz. 
Kada pareinu in hauza dvylik
ta valanda nakezia tai ant ma
nės kikina kaip mulas kad taip 
vėlai pareinu. Kada pareinu 
treczia valanda isz ryto tai rė
kia kaip hel kad pareinu taip 
anksti ryte. Taip negerai ir 
taip no gud. Kokiam tai fikse 
randasi ženotas žmogus!

♦ ♦ ♦
Bai gali tai funes jeigu ženo- 

ta bobele skundžia jauniki už 
apdovanojima jai beibukes po 
tam kantas turi užmokėt kasz- 
tus. Ana diena pas skvajeri bu
vo prova Babo Freito kuri ap
skundė kokia tai Misiuke Mei- 
me Mikarte kuri negyvena su 
savo vyru jau daugiau kaip du 
metai už tai kad Babas aptei
kė ja beiboku. Foni triks su 
toms marid boboms.

Jurs truli, “Snapas.”

DAINELE . .

Darbo Zinutės
Wilkes-Barre, Pa.,—Szimtai 

žmonių sugryžo prie darbo in 
kasyklas, prigulinczios prie 
Glen Alden kompanijos Nanti
coke. Anglekasiai nedirbo kė
lės sanvaitęs isz priežasties pa- 
taisinimo krekerio ir kasyklų.

Detroit, Mich.,— Isz prie
žasties dirbimo nauju 1939 mo
deliu automobiliu Fordo dirb
tuve paszauke adgal in darba 
apie 24 tukstanezius darbinin
ku. Toji kompanija laike pil
no laiko turi 85 tukstanezius 
darbininku, kada dirbtuves 
eina pilnam bėgyje.

Washington, d! C.,— Pagal 
apskaityma žinunu, tai Ame- 
rike da randasi 100 bilijonu 
tonu minksztuju anglių, ku
riuos iszkasa isz žemes po 100 
milijonu tonu kas metas, bet 
kada anglis iszsibaigs, tai nie
kas negali spėti, nes užteks da 
ant ilgo laiko. Minlasztos ang
lis buna iszkasta isz 34 pavie
tu Peiinsylvanijoj ir kone kas 
metas nauji plocziai buna su
rasti.

Harrisburg, Pa. — Darbinin- 
kiszkas Komitetas, kuris tyri
nėjo apie užmokesti darbinin
ku dirbaneziu .skalbinycziose 
Peiinsylvanijoj, nutarė ant mo- 
keisties nemažiau kaip po 9 do
lerius ant sanvaitęs bet darbi
ninkai spiresi po $10.80. Tas ly- 
tisi apie 20 tukstaneziu darbi
ninku tarp kuriu daugiausia 
yra moteres ir vaikai.

Milwaukee, Wis. — Apie 4,- 
000 darbininku likos praszalin- 
ti nuo darbo isz International 
Harvester kompanijos dirbtu
ves. Štokas užkalbinimu yra 
priežalstis uždarymo dirbtuvių 
ne tik czionais bet ir kituose 
miestuose kur toji dirbtuve 
turi fabrikus.

Linkėjimai Del ‘Saules’ 
Jubiliejaus

Trenton, N. J. — Apie 11,000 ( 
žmonių aplaikys darbus ant 
vaistiniu plentu kuriuos pra-

Gerbiamoji Redyste:
Siuncziu szirdingus vėlini- 

mus del redystes “Saules,” 
kuri apszvieczia mus kaiip toji 
žemiszka saule, priduoda ma
lonumą gyvenime ir kožna 
pralinksmina. Todėl, isz to
sios progos, susilaukimo Jubi
liejaus, 50 metu iszdavystes,

Libas Liže pamokino - 
Per virvute paszoikino 
Liže Liba pamylėjo, 
Jo motere but žadėjo.

Ickus Sorke pavadžiojo, T ; 
Ir pakinkius pakapojo, . J 
Sorke Icku pabueziavo, 
Ir in Kauna iszvažiavo.,

dės dirbti pavietuose New Jer- P1 su ium^s t°jo ap- 
Rudenyje pradės ir kitus I vaikszcziojimo 50 metu dar-sey.

darbus del bedarbiu.

Atmintis Del Ame 
rikoniszku Motinu

buodamiesi del musu labo. Isz 
daugelio laikraszcziu koki isz- 
eina czionais Amerike, tai tik 
jusu laikrasztis nepaiso jo
kiu radikalu ir eina teisingu 
keliu. Vėlinu jums sveikatos 
ir spėkų pasidarbavimo ir atei- 
tije del labo Lietuviu, lieku su 
pagarba, jusu senas skaitytojas

Džianas Meime nukumszcziavo 
Užtai burda dykai gavo, 
Dedis — Džiana pavadino, 
Už tat dželon pasodino.

ANT PARDAVIMO.

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

Skaitykite “Saule”

JUOZAS KIEDIS, 
isz Cleveland, Ohio. Dr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkaa
Dentistas Mahanojuje j

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

Mieste Ashland, Pa., vaikai 
ir mergaites surinko pinigu 
ant pastatymo szito paminklo 
ant atminties savo motinu. Pa
minklas bus atidengtas atei
nanti menesi iSeptemberio, su 
ceremonijoms ir paroda.

Atveža in Pennsylvania ....
Moteriszku Kailiniu už $100,000 Vertes

Ponas Bernardas Koraitis kuris dirba virsz 10 metu I. J. Fox didžiausios 
kailiniu kompanijoje Amerikoje, atvyks in Scrantu ir Shenandoah apy
linke Labor Day su vėliausios 1939 metu Paryžiaus mados kailinais vertes 
$100,000. Kas norėtu isz Pennsylvanijos Lietuviu moterų ar merginu 
pamatyti moderniszkiausios mados kailinius, paraszykite laiszka ar atvi
rute sekaneziu adresu: Mr. B. Koraitis, 411 Washington St., Boston, Mass., 
ir jis pribus in jusu namus su kailiniais be jokiu jums iszlaidu, nežiūrint 
ar Tamstos pirksite kailinius ar ne. Kailinius galėsite pirkti ant lengvu 
mėnesiniu iszsimokėjimu pritaikintu kiekvienai, pagal gyvenimo sanlygu. 
Teipgi galėsite iszmainyti senus kailinius in naujus. Už senus bus duoda
ma gera nuolaida. Kas prisius atvirute iki Rugsėjo—Sept. 1 dienos, tas 
gaus 10 nuoszimczio nuolaidos. Pasinaudokite proga — tuojau paraszy
kite atvirute.

I. J. FOX, Inc. 411 Washington Street 
\___ Į__ Boston, Mass.

UŽ JUSU SENA ELEKTRIKINI PROSĄ JEIGU 
PIRKSITE NAUJOS MADOS PROSĄ

Pamatykite tas naujas pro
sas pas savo vietini pardavėju. 
Suczedins jumis daug laiko ir 
geriau® ir greieziaus atliks ta 
darba! Ateikite sziadien priesz 
užbaigima szio pasiulinimo.

Didesnis dalis pardavėju 
elektrikinu daigtu szioj ape- 
lirikėje, tik per trumpa laika 
duos jumis viena doleri už jusu 
sena elektrikini prosą jeigu 
pirksite naujos mados elektri
kini prosą už ne mažiaus kaip 
už $5.95 kurie dar parsiduoda 
sziame laike szioj apelinkėje.

PENNSYLVANIA 
POWER IR LIGHT COMPANY 

Ir pas juso vietini pardavėju
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