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BRANGUS PAPUOSZAI BUS 
RODOMI, ISZ VISU SZA- I

LIU, ISZKELMEJE.
New York. — Ant Svietines 

Is zk e-įmes czionais bus rodoma 
visokios brangenybes padirb
tos isz aukso, sidabro, platinos, 
deimantu ir kitokiu brangiu 
žemcziugu kuriu verte isznesza 
ant -daugiau kaip penkių mili
jonu doleriu. Bus jos atvežtos 
isz visu daliu svieto. Daugiau^ 
šia bus tai moteriszki papuo- 
szai kuriuos jos taip myli.

NET KUDIKEI TURI MAS
KAS ANGLIJOJ. MIRTIS IR NAUJA

GYVASTIS
SUĖJO TAME PA0ZIAME 

LAIKE.

KANARKELIS ATLĖKĖ 
ANT KARVELIO PECZIU. Isz Visu Szaliu NUKANKINO

MERGAITE
SUDEGINO PACZIA

ISZPANISZKA KARE
JAU PASIBAIGĖ

107 METU, NORI BŪTI VĖ
LIAUSIOS MADOS 

MOTERE.
Seneca Falls, N. Y. — Ona 

Sheridan, 107 metu amžiaus, 
atsisveikino su savo miela pyp
kute kuria rūke per 40 metu ir 
ėmėsi prie rūkymo paperos u 
kad nepasiduot kitoms mote- 
rems ir būti pagal “naujausios 
mados motere,” nes kaip pati 
sake tai pypke jau ne yra ma
doje. Senuke pradėjo r ūky tie 
pypke 4Q metu adgal, kada tai 
kokis tai daktaras patarė jai 
ru;kyti pypke dėl kepenų ligos 
kdb’iaja ji sirgo. Gimė ji Irlan- 
dijAj 1832 mete, pribūdama in 
Amerika 'kada turėjo 25 metus 
•amžiaus. - ■

Anglija parūpino net ir vai
kams gazines maskas kurie tu
ri mažiau kaip du metus am
žiaus, kad galėtu apsisaugoti 
gazo, jeigu neprietelius užklup
tu ant Londono miesto. Maska 
turi ant szorio dumples isz ku
rios aplaikineja szviežia orą o 
per stiklą gali žiūrėti ant savo 
mamytes.

Mitchell, Ind. — Mirtis ir 
nauja gyvastis ana diena atlan
kė namus Williamo Hanners. 
Taja tai diena motina Hamier- 
sienes atėjo atlankyti savo dūk-i 
rele nes tikėjosi pasilikti bobu-^ 
te pirma karta nes laja diena 
jos duktė pagimdė sūneli. Bo-| 
bute taip nudžiugo kad krito 
negyva iszgirdus balseli naujai 
gimusio anūkėlio. Bobute turė
jo 64 metus amžiaus.

PASIKELELEI PAĖMĖ MA
DRIDĄ PO 28 MENESIU KO
VOS, KURIOJE ŽUVO APIE 

MILIJONAS ŽMONIŲ.

KALTINO JA KAD YRA RA
GANA; BAISEI SUMUSZE 
IR UŽDARE TAMSIOJE 

KAMARAITĖJE,

PALFTJA RADO KAULUS 
SUDEGUSIOS MOTERES 
PEČIUJE. ISZ PRIE

ŽASTIES DIDELIO 
UŽVYDEJIMO.

VĖTRA SUGRIOVĖ VISA 
MIESTELI.

Nocona, Tex. — Smalki vėt
ra kuri praute per maža mies
teli Mallard, sugriovė ji visa ir 
ne vienas namas nepasiliko ant 
vietos. Visi gyventojai pasiliko 
be pastogių. Keli žmones likos 
užmuszti ir daug sužeista. Rau
dono Kryžiaus draugavę pribu
vo gyventojams in pagialba.

h* - -t Madrid, Iszpanija. — Su
f >> inejo in miestą Ma-
Į, , *‘j:drida, sostapyle Iszpanijos, 
i ;j mpie 200,000 pasikeleliu karei-

j via po vadovysta generolo 
Ar • , n-n m „ , Franko o paskui juos invažia- Margarieta Gillen, 10 metu, / *’

• , i i • vo daugelis troku pripildyti sumergaite, kuri randasi Szv. ° . 11
-• - • -- -- . |maistu del iszbadejusiu milijo-

" I no gyventoju per tiek laiko, 
i Po 28 menesiu kruvinos kovos
priesz Bolszevikiszka valdžia, 
Iszpaniu pasikelelei pasekmin-

, gai užėmė visa Iszpanija ir val- 
Idys pagal žmonių norus.

Madridas likos paimtas Be 
praliejimo kraujo, žmones svei- 

. kino ingalletojus, iszpletodami 
po visa miestą pasikeleliu vė
liavas, sveikindami kareivius 
apkabindami ju kaklus.

Toji namine Iszpaniszka ka
re tęsęsi per du metus, 4 mene
sius ir 11 dienu. Sklypas pane- 
sze milžiniszkas bledes ir dau
geli puikiu miestu likos sunai
kinti kad dabar reikes viską

Crewskerne, Anglija. — Na
me -spaustuves kurioje -dirbo 
maszinistas, detektivai rado di
deliam pecziuje (boilerij) žmo- 
giszkus kaulus. Pradėjo tyrinėt 
keno tai butu kaulai ir greitai

NELAIME BEDARBIO 
SENUKO.

Hartford, Conn. — Bedarbis 
senutkas, Tamoszius Zesik likos 
ana dienia pasamdytas iper tūla 
motere ant nuvalymo sniego 
priesz jos narna. Motere už jo 
keturiu valandų darba davė 
senukui viena doleri ir sena 
skri|pka kad jam pralinksmint 
jo nufliudusi gyvenimą. Senu
kas pardavė skripka kitam 
žmogui už tris dolerius. Vėliaus 
pasirodo kad toji skripka buvo 
labai brangios vertes — gal 
daugiau kaip tūkstanti doleriu. 
Gaila kad senukas apie tai ne
žinojo pirm negu pardavė 
dkripka.

APGAVIKAS “KUNIGAS” 
IR “DAKTARAS” NUBAU

STAS KALĖJIMU.
Philadelphia, Pa. — Sireis- 

kas prasimines “kunigas” ir 
“daktaras” Nemetalla Saliba, 
65 metu, likos pasodintas ant 
laivo ant sugrąžinimo iri Sirija 
ne kaip eiti in kalėjimą už tai 
kad nudavinejo Katalikiszka 
kunigą ir daktaravima žmonių. 
Bet kunigėlis nuszoko nuo lai
vo ir likos susektas. Kada sto
jo priesz emigracijos valdžia ir 
paklaustas del ko taip padare, 
jis at-siliepe: “Asz norėjau pa
rodyt -savo vyskupui ka asz 
czionais Amerikoj veikiu’’.Ant 
to sudžia jam atsake: “galėsi 
tai parodyt kada sugryszi in 
savo tėvynė po atsedejimui sze- 
sziu menesiu kliosztoryje ir už
mokėjimu 500 doleriu už netei
singa pribuvimą in Amerika. ’ ’

SZUO KURIO JI BAISEI NE- Klaros ligonbuteje, New Yor-j 
APKENTE, ISZGIALBEJO 

JA NUO BANDITO.
Philadelphia, Pa., —■ Mrs. 

Lillian Towler per visa savo 
gyvastį balsei neapkentė szu- 
iiu. Jos vyras laike sztora, o 
kad apsaugoti ji nuo užpuoliku 
pirko dideli paliceiska szuni, 
kuris bandė susinrieteliuot su 
pone Towler’iene, bet ji balsei 
neapkentė jo.Ana vakara vyras 
iszejo in miestą su reikalu ir 
motere pasiliko viena su szu- 
nim. Tame inejo in vidų vy
ras, pareikalavo cigarą, ir ka
da motere jam norėjo paduoti 
c’igara, tasai atkiszo revolveri 
szaukdamas: “Duokie pinigus 
kuogreieziausia isz registerio, 
nes kitaip mirsi!” Motere tetp 
buvo persigandus, kad negalė
jo pasijudyt isz vietos, ir butu 
banditas ja nuszoves bet szuo 
szoko ant jo, pagriebė už gerk
les ir perkando gysla, nuo ko 
banditas tuoj mirė.

ke, -kur turėjo dvi pavojingas 
operacijas, ana diena aplaike 
dovanele nuo J. N. Darling, 
pieszininko paveikslu isz Eliz
abeth, N. J., kanarkeli kuris 
buvo rudėtas in aluminum ble- 
szinaite ir pridrutintas prie 
pacztinio karvelio, kuris pasek
mingai atlėkė su dovanele pas 
serganczia mergaite.

APGINIME SAVO MOTINOS 
NUŽUDĖ TĘVA.

Philadelphia, Pa.,— Adomas 
Ziolkowskis, 55 metu amžiaus, 
buvo apskunstas per savo 
motere už sumuszima. Teismas

ANT KO TOSIOS MOTERĖ
LES NESIIMA.

Boston, Mass. — Czionais 
dvi moterėles ėmėsi ant naujo 
budo vogti parėdus isz dideliu 
sztoru. Mrs. Jamima Watkins 
ir jos drauge, Mrs. May Ray
bum, pasiredydavo tiktai in 
kelnaites ir užsimesdavo ant sa
ves ilgus overkoezius, nueida
vo pusnuoges in didelius szto- 
ras kur paliepdavo joms paro
dyt puikias szlebes. Moterėles
ineidavo in tam paskirtus kam- atsibuvo pas magistrata, bet 
bai’dlius ant pasimieravimo nebuvo jokiu liudiritoju, todėl 
szlebiu, apsivilkdavo in jas ir likos paleistas, 
iszeidavo isz sztoru o kada ju 
užklausdavo kur dingo szlebes 
•tai atsakydavo kad nežino ir 
turi ant saves tiktai savo szle- 
be su kuria atėjo in sztora. Nie
kam neatėjo ant mislies kad 
moterėles ateidavo in sztora 
pusnuoges. Tula moteriszke de
tektyve suseke vagilkas ir jas 
aresztavojo. Ju namuose suras
ta visokiu moteriszku papuo- 
szu, szlebiu ir t.t. vertes ant
įkelia tukstaneziu doleriu. _ leistas ant liuosybes.

Kada sugryžo 
namo suirus Kazimieras, 19 me
tu, melde tėvo, kad pasitaisytu 
ir geriau pasielginetu su moti
na. Nuo to prasidėjo barnis ir 
tėvas pagriebė koczela su ku
riu om pradėjo plakti paczia. 
Sunirs priszoko prie tėvo ir 
pradėjo ji kumszcziuot, įtai
gai tėvas sukrito ant grindų ir 
iri kėlės minutas mirė nuo per
skelto pakauszio. Suirus likos 
aresztavotas, bet vėliaus pa-

‘NAUJIENŲ’ ADMINISTRA
TORE, MARE JURGELIO- 
NIENE UŽMUSZTA AUTO- 
MOBILIAUS NELAIMĖJE,

Chicago, Ill.,—Marija Jurge- 
lioniene, Stasele Bernotaite, 
Adele Nausiediene ir Leonora 
Nemczauskaite ana diena va
žiavo in Detroit, Mich., pa
kviestos Detroitiecziu dalyvaut 
Naujienų pagerbimo barikiete, 
kuris turėjo invykti Nedėliojo. 
Isz Chicagos iszvažiavo apie 7 
valanda ryto, Bernotaitės val
doma maszina. Bernotaite yra 
automobiliu pardavinėtoja. 
Tuoj po 12 valandos diena in- 
vyko nelaime, privažiuojant 
Kalamazoo, Mich. Automobi
liu sudavė pravažiuojanezio 
traukinio garvežys. Maszina 
beveik in szipulius sudraskyta. 
Marija Jurgelioniene, kuri sė
dėjo užpakaly isz deszines pu
ses, tapo vietoje 'užmuiszta. 
Adele Nausiediene, sėdėjusi 
prieszaky isz deszines puses, 
sunkiai sužeista. Szlaune dvie
jose vietose inlaužta. Kitos dvi 
būtent Nemczauskaite ir Berno 
laite sėdėjusios isz kaires pu-

1 sės, sužeistos’lengviau. Mari
ja Jurgelioniene (Bernotaite) 

, buvo nuo Pavasario 1936 metu 
“Naujienų“ administratore. Ji

■ pradėjo dirbti 1922 metu Lap- 
1 kriezio 27 d., kaip ofiso darbi

ninke. Vėliau buvo iszrinkta
, in bendroves direkcija. Velione
■ gimė Sziauliuose, Rug-sejo 26 d.

1887 m.

BUTLEGERIS UŽTROSZ-
KINTAS, 5 APIMTI GAZU
New Philadelphia, Pa.,—An

tanas Zineviczius, 23 metu, li
kos inižtroszkiiitas gazu, o pen
ki kiti jiavojįpggj/.ąjįsirgo isz 
tos paczios priežasties. Anta
nas dirbo su savo broliu Au
gustu, butlegerineje anglių 
skylėje, kurioje priėjo daug 
gazo nuo gazolinines maszinos 
kuri isztraukinejo karuka isz 
skyles. Kiti dagirde apie ne
laime, inejo in skyle gialbeti 
savo draugus, bet ir tiejei likos 
apimti gazu. Antanas buivo 
vedos tik 4 menesei adgal su 
Alicija Marmiute ir buvo isz- 
tarnaves savo laika vaiske, Fi
lipinuose. Paliko tėvus Girard- 
viilleje, kelis brolius ir seseres.

Tercgova, Rumunija.,— Pas 
viena turtinga ūkininką Greca 
Vasliu, kaime Mizila, nuo ko
kio tai laiko nematomos rankos 
gesino lampas, numetinejo nuo 
sienų paveikslus o torielkos daejo ant pedsakio žudintojaus 
szekinejo kazoka szepoje bet 
kada karves pradėjo davinet 
raudona pieną, o visztos neno
rėjo dėti kiauszinius, tada 
ūkininkas pasiszauke pas save 
burtininke isz netolimo mieste
lio, kuri užžada visokias nelai
mes, ligas ugnes, o net ir kares. 
Sena burtininke atsivežė su sa
vim kokias tai slaptingas žoles, 
kurias sudegino ant pecziaus, 
sznabždedama po nosia kokius 
ten užkeikimus ir ant galo su
dėjo vis kalte ant 15 metu mer
gaites Muz'ilos, kuri tarnavo 
pas ūkininką. Ūkininkas su 
kaimynais iszsigerias ant drą
sos, pradėjo iszguiti piktas 
dvasias isz nekaltos mergaites. 
Pasiszauke nekalta auka in 
grinezia, suriszo ir inmete in 
baczka szalto vandens, po tam 
baisiai sumusze ir uždare tam-

atstatyt" isz naujo. Kareivei, šioje aiergai-
girdėdami kad pasikelelei jau 
atėjo in miestą, -pradėjo sugryž- 
ti isz visu szaliu Iszpanijos nu- 
džiugia kad jau kare pasibai
gė. Visi Bolszevikiszki vadai 
kurie buvo užėmė valdžia per 
taji Taika pasidepe kaip žiur
kes in skyles nes žino kad bus 
nubausti.

Gyventojai labai nudžiugo 
aplaikia maisto kurio nuo se
nei neragavo tik valgė ka tik 
galėjo -surasti o meso-s neturėjo 
jau daugiau kaip mėtas laiko.

RADO DIDELI SZMOTA 
AUKSO.

Placerville, Calif. — Ana die
nia William Wulff, senas jesz- 
kotojas aukso, atėjo iri miestą 
isz kalnu, atsineszdamas su sa
vim szmota gryno aukso, sve- 
renti-s 46 uncija, kuri iszeme isz 
akmens 'žinomoj tik jam vietoj. 
Tasai grynas -szmotas aukso, 
vadinamas “mugėtas ” yra ver
tas daugiau kaip 1,500 doleriu 
ir bus rodomas ant Svietines 
Iszkelmes New Yorke.

STUDENTAS NURIJO 24 GY
VAS AUKSINES ŽUVYTES.

Cambridge, Mass. — Har
vardo studentas Irving M. 
Clark, 20 metu, isz Seattle, 
Wash., nurijo 24 auksines žu
vytes in laika penkių minutu, 
užsigerdamas ant ju stiklą pa- 
marancziu siulcziu. Po užbaigi
mui tojo darbo iszsitare kad ga
lėtu nuryti apie 50 žuvycziu. 
Studentas Frank Hope, isz 
Franklino universiteto, pasiū
lė jam 50 doleriu laižybu kad 
negales daugiau nuryti kaip 
tris, kaip jis nesenei padare. 
Clark priėmė jo laižybas ir nu- 

1 rijo net 24.

te iszbuvb ten per ilga laika, be 
valgio ir vandenio. Nežine 
kaip tas viskas butu pasibaigęs 
kad mergaite nebūta iszgirdes 
vaitojant gmino asesoris, kuris 
ta diena atvažiavo pas ūkinin
ką, pasiėmė mergaite su savim 
ir nuveže in miesto ligonbute. 
Ūkininką aresztavojo už nela
ba pasielgimą su nekalta mer
gaite.

nes ma-szinistas Edward Shore
ham kėlės sanvaites adgal pa- 
dekavojo už dinsta ir iszvažiavo 
-sakydamas, kad iszvažiuoje in 
kita miestą jesz'koti darbo ir ji 
aresztavojo artimam mieste. 
Laike tirinejimo, Shoreham 
prisipažino, buk savo paczia 
pirma užsmaugė po tam su
pjaustė josios lavona ir sude
gino dideliam pecziuje. Prie
žastis -tosios žudinstos buvo 
tokia, kad jo jauna ir patogi 
pacziule užsidavinejo su jaunu 
22 metu jaunikiu, kur jos vy

ras jau nekarta užtikdavo ja 
meilingam glebije. Jo motere 
prisipažino vyrui paskutini sy
ki su juodo'siszku nusiszipsoji- 
mu, kada vyras atėjo isz darbo 
buk ka tik jos meilužis ja ap
leido. Vyras pasiuto iszgirdes 
toki iszpažinima paczios, par
metė ja ant grindų ir užsmau
gė. Kad užslėpti savo baisu 
darda -supjaustė jos kuna ir su
degino pecziuje. Peczkurys 
ant rytojaus surado kaulus 
Žmogaus ir apie tai pranesze 
palicijei. 1 -

MEILE PO SMERT
PERGYVENO SU LAVONU 

SAVO VYRO PER PENKIS 
MENESIUS PO JO 

MIRCZIAI.

JENER0LAS FRANCISK0 FRANKO

Visi sklypai nusiuntė gene
rolui Franko savo gerus velini- 
mus ant pasekmingo užbaigimo 
tosios kruvinos namines kares 
kurioje kovojo brolis priesz 
broli ir ievai priesz sūnūs.

Dabar generolas Franko val
dys Iszpanija kaip valdo Hit
leris ir Mussolini pagal žmonių 
norus ir bus -diktatorium ant vi
so sklypo.

500 GRAIKU SUGRYŽO IN 
TEVISZKE APSIPACZIUOT.

Neapolius, Italija.,—■ Penki 
szimtai Graiku, kurie gyveno 
koki tai laika Amerike, sugry- 
žo namo, kad apsipacziuoti sn 
savo mylimoms ir jau randasi 
kelionėje in Atėnus, kur atsi
bus ju vestuves laike Graiku 
Velykų. __-

Bingara, Australija.,— Arti- ’ 
mam miestdlije Baulia,, neži
nomu ir slaptingu budu dingo, 
penki menesei adgal, malio- 
rius Morton Blackwell, 50 me
tu amžiaus. Likusi naszlele 
apsakinėjo visiems ant užklau
simu, kad jos vyras iszvažiavo 
in Silvertona jesžkoti darbo 
bet nuo jo nieko nebuvo girdė
jus. Kėlės dienas adgal kai
mynas pajuto per siena kokia 
tai nepaprasta smarve. Būda
mas žmogus kuris tankei kisz- 
davo savo snapa in nesavo rei
kalus, pranesze apie tai palici
jei, kuri netikėtai atvažiavo in 
narna Silverton’o ir padare 
ten krata, užtikdami ant pa
stoges paslėpta lavona'mirusio 
vyro, kuris buvo uždengtas se
nom drapanoms ir paklodems. 
Motere apreiszke palicijei, buk 
josios vyras pasikorė penki 
menesei adgal, o ji mylėdama 
ji labai, gailėjosi su juom per
siskirt, paslėpė jo lavona. ant 
pastoges, prie kurio sėdėdavo 
konia per visa ta ji laika, diena 
ir nakti, mažai valgydama.

ŽVERISZKAS PASIELGI
MAS SESERŲ SU SAVO 

BROLIU.
Tarnow, Lenk. — Kaimelije 

Opava, dvi seserys Zofija ir 
Alena Ddlėnskiu užpyko ant 
savo jaunesnio brolelio Vincu
ko, užklupo ant jo isz nežinių ir 
apliejo ji verdancziu vandeniu. 
Kada nelaimingas vaikutis vo
liojosi ant žemes isz skausmo, 
seserys pradėjo ji nemielaszir- 
dingai apdaužinet su lazdomis. 
Ant riksmo vaiko subėgo kai
mynai kurie isztrauke lazdas 
isz ranku inirszusiu merginu ir 
nhveže jas ant palicijos in arti
miausia miesteli o broliuką pa
talpino ligonbuteje.

PATI IŠVIRĖ SAVO VYRA 
ANT SMERT

Venojatevsk, Rusija.,— Vie
tinėje ligonbuteje iszvire ant 
smert Rusiszkas palicijautas 
Grigo Andrejef, kuris sirgo ant 
sumiszusio proto. Ligonbu- 
tes tarnas paguldė ji in ceberi 
(vone), atsuko karszta van
deni ir tame laike likos pa- 
szauktais prie kito ligonio, ku
ris buvo m'irsztantis. Tarnas 
visai užmirszo apie pirmutini, 
pas kuri sugryžo in valanda 
laiko, užtikdamas ji pusgyvi, 
o kada norėjo isztraukt isz 
vandeni, pamiszelis nesidavė 
isztraukt isz ceberio, nes netu
rėjo jau jokios jaustos ir iszvi- 
re ant smert. Kada ji isztrau- 
ke isz vandens, visa jo skūra 
nusimovė nuo kaulu.



"SAULE ” MAJIANOY CITY. PA.

Kas Girdėt
Nesenei mirė gana žymus 

į žmogus ir ka apie ji laikrasz- 
ežiai apraszinejo tai galima bu- 
įtu sutalpini in kėlės knygas.

divonu (karpetu) laike szlavi- 
mJo praszalina kandės; su drus
ka galima iszczystylt atramen- 
tinii pletma; druska yra gera

!SZ LIETUVOS! w,yosA“'"“
i (Senovės padavimas).

Italiszkas tyrinėtojas meta-j-^°’rs 'd-riugelis apie ji maustė,, ant. gydymo inkandimo bieziu 
fizikos, daktaras Favignana, mylėjo i-r kalbėjo gerai, bet jei-j 
apraszineja apie daugeli atsiti- S11 sziadien butu gyvas tai nei 
kimu apie prijautimą prisiarti- Nesapnuota kad tiek žmonių jo 
nanezios mirties. Tarp kitokiu gaujosi ir kalbėjo apie ji ge- 
atsitikimu paduoda: Tūlas se-irai- 
nukas apreiszke buk 22 d. Ko- Į Kaip tai butu gražu kad žino
vo jis mirs. Paszauktas dakta- ’11GS 'daugiau kalbėtu apie mus nuo darbu kurie neturi ukesisz- 
ras ap'žiurejo senuką, rasdamas 18’er0 kada osame «yvi ir ®ali- 'ku popieru — 
ji sveika; szirdis buvo sveika jme iszgirsti savo ausimis; ------ - - ------------------ -----

■ar voro ir ant szimto kitu da- 
'lyku druska prisiduoda labai 
gerai.

N©senei raszeme kad valdžia 
ketina praszalint visus ateivius

- citizens popieras.
Dabar demokratiszkas sena-

Baisiai szalo.
Netoli dvaro agal miszka 

staugė vilkai, dvare lojo szunes 
o varo jaujos palepyj klykė 
apuokas.

Ponas dar neguli. Szviesa isz
VISOJE LIETUVOJE j Seniau Lietuvoje buvo daug 

miszku ir giriu. Bei maža kas 
atmena tuos laikus. Tik pada- ’'umu per Įauga spindėjo. Jau 

’ ’ artinos vidunaktis.* * *
Per laukus bego jauna mer

gaite dvaro link. Ji senelio duk
tė, jauna baudžiauninke. Ji jau

KARE STOVIS
KAIPEDOS-MEMEL KRASZ

TE JAU DABAR MAISTO 
STOKA.

JIS SKIRSTOMAS, KAIP 
VOKIETIJOJE,

vimai nusako, kas toj, ar kitoj 
vietoj buvę, koki laikai pergy
venti.

Sziaures Lietuvoj, tose pil
kose lygumose, kur sziadien

ir žodžiu, niekas jam nekenke.*^®11 mus PlAiuk'smintu musu torius R. Reynolds, isz North Į Klaipeda (Memel).—
. ....... „„........ Carolina, sako kad visus tokius’■ Vokiecziams Klaipeda, prasi- 

ne-u-kesus iszgabenti adgal in(dej0 įnstaigu perdavinėjimas.
kurie pergyveno jsz Lietuvos puses-perdavimą 

sziame sklype mažiau kaip pen- Į vyk.do Užsieniu Ministerijos 
kis metus ir yra sunkenye del .j Ekonominio Departamento Di- 
valdžios ir kurie dirba ant WP 
A projektu.

Galima suprasti kiek ant to 
nrikentetu Lietuvei.

Bet kitaip sumanė kongrės- 
monas Lesinski, isz Wiisconsi- 
no. Jis innesze byla kad tik tie
ji, 'kurie jau turi pirmutines po- 
pierals butu priimti prie WPA 
darbu. Tasai kongresmenas ge
rai žino kiek tai vargo turi se
nesni žmones su iszemimu uke- 
siszku popieru, kuriems suriku 
iszmokti skaityt ir raszyt Ang-

Taisai kongresmenas

nusiminimuose, varguose, su
ramintu. musu nuliuidusia ir su

Užėmus
Kada prisiartino 22 diena, se
nukas buvo malszus ir nejautė 
jokio skausmo bet 22 diena, jj-j žeista szirdi o ne tada, kada jau ju tėvynės, 
fe, senukas užklausė kokia va-įeis,ajHe ’P0 ^'emG nereikalauja- 
landa, pati jam pamelavo kaJjme niekeno prigialbos!
jau 3 valanda po pusiaunakt. į Ceriau kad už gyvasties pa- 
Senukas užginezino kad tai ne
tiesa n.es sake kad mirs 2 valan
da nakezia. Na ir kada laikro
dis iszmusze antra valanda, se
nukas malszei užmigo ant am
žių.

Toliams apraszineja dakta
ras Favignana apie kita atsiti
kima.: Daktaras turėjo ligoni 
kuris sirgo rumatizmu. Taja 
diena ligonis turėjo dideli kar
šyti. Bet ant rytojaus daktaras 
nemažai nusistebėjo kada pa
regėjo ligoni apsirėdžiusi, ne
turėdamas jokio karszczio. Li
gonis jam pasakė kad nakties 
laike dvasia jo mirusio tėvo 
jam pasirodė ir dalypstejo ji 
palengvindamas jam sopulius 
ir visai pasveiko bet prižadėjo 
jam kad vėla sugrysz pas ji 12 
valanda vakare ir pasiims ji su 
savim. Arit piet ligonis parei
kalavo geru pietų kuriam ir pa
davė nes neturėjo jokio karsz
czio.

Asztunta valanda vakare 
daktaras vėla atėjo ji apžiūrė
ti, surasdamas ji geram padėji
me, juokėsi surisavo .szeimyna, 
kalbėjosi linksmai o kad'a atėjo 
dvylikta valanda, atsigulė in 
lova kalbėdamas: “prisiartina 
jau mano valanda. ” Atsisveiki
no su visais ir numirė.

Tankei skaitome laikrasz- 
cziuose kad ugnis kilo name, 
fabrike ar bažnyczioje nuo su- 
sikryžiavojusiu dratu kas tan
kei buna teisybe. Tankei žmo
nes norėdami suezedyt kelis 
dolerius, paima koki ten žmo- nūs kitiems su savo gailestin
gu kuris mažai supranta apie gurnu, žiedais ir kalbomis, ka- 
invedima elektriko^ užveda 
dratus slaptai, be apžiūrėjimo 
vaistinio inspektoriaus, na ir 
džiaugiasi kad 'darbas padary
tas pigiai. Bet dratai investi 
negerai greitai vienas kita nu
trina, kyla kibirksztis nuo in- 
kaitusiu dratu ir pradeda deg
ti 'grindys ar siena ir kyla ug
nis “isz nežinomos priežas
ties.” Kada inspektorius per
žiūri darba, tuojaus dasipranta 
kieno tame kalte, uždeda dau
giau insziurenc ant stubos po 
tam žmones pradeda rūgėti.

Juk niekas negali būti dak
taru, kunigu 'ar geru mekani- 
ku jeigu neužbaigei savo moks
lą atsakaneziai. Taip ir su vi- 
sokeis amatais. Kožnas meka- 
nikas kokis jis nebutu, mokina
si savo amato kad padaryt ji 
atsaikaricziai ir už tai reikalau
ja užmokesties už savo mokslą.

Todėl turėdami koki darba, 
eikite pas žmogų kuris supran
ta savo amata gerai, nebijo, kad 
ir deszimts inspektorių darba 
peržiuretu ir galite miegoti 
malszei na,ktimis, nesirūpinda
mi apie ugnele kylant nuo in- 
vestu dratu per negerus ir ne- 
tinkaimus amatninkus.

duotumem broliszka ranka vie
ni kitiems kada daugiausia to 
reikalaujame nuo musu artimo, 
kada kovojame su visokioms 
prieszinybems s!avo gyvenime 
nes visi pagyrimai po smert ant 
niek prisiduloda. Geriau aptu
rėti viena gera žodeli nuo prie- 
teliaus ne kaip pilna automo
biliu 'žiedu kurie uždengtu mu
su kapa. Geriau turėti viena 
szirdinga aszara gailesczio ka
da jos daugiausia reikalauja
me ir esame nuliude ne kaip liszkai. 
buszeli dūsavimu ir ceberi asza- ketina palengvint tiems kurie 
ru kada jau musu kūnas yra 
sustingęs.

Ir kas to negeistu?
Arsziauisia su mumis yra tas, 

kad musu szirdyse tas viskas 
randasi bet to nepanaudojame, 
tiktai tada, kada kas numirsz- 
ta, atsiliepia sanžine ir iszmeti- 
nejimai kad mirszta musu my
limieji. Kiek tai isz mus gaile
sį po laikui ir iszmetinejame po 
laikui sau kad galėjome dau
giau padaryti ddl tuju, kuriuos 
Dievas paszauke in savo kara
lyste, 
dusi dukrele vėrke kareziomis 
aszaromis netekus savo tėvo ir 

’motinėlės, iszmetinedama sau 
kad taip negerai padare del sa
vo senukes motinos bet jau bu
vo užvelai.

Taip, užmirsziame daryti ge
rai del gyvųjų, užmirsztame 
siunsti laiszkėli del tuju kurie 
jo neka’ritrei laukia. Vaikai už- 
mirszta duoti meiles žodeli tė
vams kurie to geidžia isz lupu 
savo vaiku.

Taip, taip, esame labai duos-

jau pergyveno czionais 'dau
giau kaip 20 metu ir kad pa
lengvint tokiems iszsiimti uke- 
siszkias potpieras.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau draugo Mikolo 
Gudaiczio, isz Mariampoles 
pav,. Barbierisžkio gmino, Ba- 
dinavos kaimo, Prienų parapi
jos o asz paeinu isz kaimo Asin- 
kles Pamargei. Tegul jis pats 
ar kas kitas pranesza ant adre-

23 Pairk St., Westfield, Mass.

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS

dirvos ir krūmai tęsiasi, ežia visa buvo girdėjusi isz sugiy- 
gilioj senovėj irgi buvo begali- žusiu baudžiauninku, kas atsi- 
niai miszkai. Ąžuolai, egles, no- tiko, 
šiai giliai inrause velenoh savo 
szaknis, iszkele auksztai virszu
nes, lingavo vėjo pucziami.

rektorius Norkaitis. Isz Vo- 
kieczim puses priiminėja buvęs 
Klaipėdos Direktorius pirmin
inkas Bertulaitis, kurio indo- 
mu pabrėžti, tėvas tik Lietu
vi szkai ir kalba. Vokietininkai 
Klaipediecziai, Klaipėdai pa
kliuvus po Vokiecziu sparnu, 
nesidžiaugia nes jau dabar 
Klaipėdos Kraszte pristinga 
maisto ir jis bus skirstomas 
kaip Vokietijoje skirstomas. 
Klaijpedoje suimta per pus-an- 
tro szimto Lietuviu. Klaipėdo
je Žydu dar liko apie 300. Li
ko tik perdaug su Klaipėda su- 
sirisze, senukai ir paliegėliai. 
Klaipėdoje buvusios Lietuvos 
instaigos perkialiamos in Di
džiąją Lie tuva Pedagoginis In
stitutas perkeltas in Paneveži; 
valstybinis teatras isz Tilžės 
Rytprūsiuose, atkeliamas in 
Klaipeda. Lietuvos delegaci
ja, baigusi pasitarimus su Vo
kietija, gryžo in Kauna Kovo 
24 d. Indomu pabrėžti, kad 
Lietuvos Žemes banke iki 
Gruodžio 31, 1^)38 m., insisko-

la d vara atbėgusi, norėjo 
’prieiti pasikalbėti su teveliu ir 
įbroliais bet sargai neprisileido 

Tuose miszkuo.se stovėjo kur-|ir ji nubėgo in rumus. Drasko- 
nekur iszmetytos valstiecziu 
trobeles. Jos kaip isz oro taip 
ir vidaus darė liūdna vaizdu. 
Tacziau beveik isz kiekvienos 
vietos galima buvo matyti isz- 
sikiszusius isz medžiu ir isz 
krumu bajoro rumus. Jie žibėjo 
isz tolo. Bet jais nesidžiaugė 
apylinkes žmones: ten ju bau
džiauninku sukrautas vargas ir 
kanezios, ten “vargdieniu asz- 
aros spindi” — pasako pa
klaustas baudžiauninkas.

Labiausiai pasunkėjo bau
džiauninku padėtis paskutini

VELYKINEI ZUIKUCZEI 
JAU RANDASI DARBE.

ma szunu iiibego in kambarį ir 
puolė priesz poną:

— Pasigailėk pone! — pra
virko mergaite.

— Kas esi, ko nori ?
— Pone, esu nubaustuju duk

tė ir sesuo.
— A... negaliu maiszlininku' . . . ■ pasigailėti, szalinkis, nes ir tu 

ten busi.
— Pone, pasigailėk... — pra

sze klūpodama, sunėrusi ran
kas ir aszaru pilnomis akimis.

Ponas pažvelgė in ja. Spin
dėjo priesz ji skaisezios akys 

penketą metu. Kol dvara valde jaunos baudžiauninkes, kurios

Mažas zuikutis yra paprasta 
zobovele del mažu vaiku ant 
Velykų. Kalėdų zoboveles jau 
sudaužytos ir užmirsztos todėl 
vaikai dabar laukia zuikuczio. 
Sztai vienas isz darbininku fa
brike pjausto kailinėlius isz ku
riu padirbs zuikuczius del ge
ru vaiku.

da jau ju nesiranda ant szios 
Aszaru Pakalnes.

Jeigu tieji žmones butu szia
dien gyvi tai neturėtume laiko 
ant ju diratelet, isztart jiems 
dėkinga žodeli ar stoti j u ap
gynime.

Mano nuomone tokio gailes
tingumo yra:

Kaip asz mirsiu, nenoriu pa
mokslu ne dūsavimu; nes ju ne
reikalausiu bet sziadien, rytoj, 
po ryt, kožna diena, geidžiu ap
turėti Itaji rožes bumbuoreli, 
suspaudimą prie'telingo delno, 
žodeli suraminimo, — o tada 
szirdis mano bus sustiprinta ir1 
suszffldyta ir tada gailesiu szi’ 
svietą 'apleisti užganadiritas ir 
suramintas kad už gyvasties 
mane žmones mylėjo ir buvo 
man teisingi lyg smert. — Ar-gi 
ne teisybe?

Kokia nauda turime isz drus- į 
kos? Gal nekurie pasakys kad 
pasudyt mėsa ir zupe?

'Sztai, druska ne tik naudoja
me prie valgio bet ir prie kito
kiu 'dalyku kaip: druska užge
sina deganti kaminą, sauja 
druskos inmesta 'in kalkes jos 
geriau prilimpa prie medžio ar 
muro; druska iszbarstyta ant

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1,00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
Mahanoy City, Pa.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

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

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

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

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

leidžiama dalis skolų, pav., su
mažinama 20 procentas. Iszper- 
kamuju mokeseziu nuleidžia
ma 50 procentas, už nusau
sintas žemes nuleidžiama 30- 
tas procentas o palūkanas už 
tas (skolas nuleis iki 20 procen
to. Visoj Lietuvoj paskelbtas 
sustiprintas apsaugtas .stovis.

Kovo 24 d., nutarta nuo Ko
vo 30 d., iki Balandžio 2 d., 
pravesti platu ginklu fondo 
vaju.

MIRE KUN. KRASNICKAS.
iSzio menesio pradžioj Alytu

je mirė kun. Juozapas Krasnic
kas. Kovo 8 diena palaidotas 
Miroslavo kapuose. Pastarais 
keleliais metais velionis pasto
viai gyveno Alytuje ir Naciunu 
kaime, Miroslavo parapijoje.

A. a. kun. J. Krasnickas savo 
laiku gapa ilgai gyveno Ameri
koje. Jis yra buvęs Cambridge, 
Mass., Lietuviu parap. klebonu. 
Keletą metu klebonavo Jersey 
City, N. J.

KUN. VLADAS MIRONAS 
REZIGNAVO.

Kaunas. —• Lietuvos Minis
tras Pirmininkas Kun. Vladas 
Mironas inteike Lietuvos Pre
zidentui Antanui Smetonai sa
vo rezignacija. Kartu su juo 
isz vyriausybes pasitraukė visi 
ministrai. Lietuvos Respubli
kos Prezidentas pakvietė Gene
rolą Czerniu sudaryti nauja 
Lietuvos vyriausybe. Szios 
žinios gautos isz neoficialiu 
szaltiniu.

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS-GO.

.City,

senis bajoras, baudžiauninkai 
jautėsi kaip tėvo valdžioje bet 
paskutinius metus paėmė dva
ra in savo rankas jo sūnūs, to
dėl iv valgai prasidėjo. Invede 
baisias bausmes už mažiausius 
prasikaltimus. Dažnai atsitik
davo kad prie dvaro vartų koki 
seneli szunimis o paskui pats 
kardu nudurdavo vien už tai 
kad pavėluodavo in dvara. 
Baudžiauninkus maine in szu- 
nis su kitais bajorais. Apylin
kes .surukusiose trobelėse tesi
girdėjo dejavimai ir maldos in 
Dieva ir karalių.

Karta nelaime atlankė ir se
nelio dainininko namus. Jis kas 
diena dainavo pono laukus 
dirbdamas, nedbojo nei barniu 
nei keiksmu, pagaliau nei to be
galinio vargo.

Ponas grieže danti girdėda
mas dainas nes tai jo suprati
mu: buvo aiszkus prieszinima- 
sis ponui. Todėl ir lauke pro
gos savo pykeziui parodyti.

Greitai proga atsitiko. Sene
lis dainininkas eidamas viena 
ryta in dvara buvo kažko gi
liai 'susimislijas ir, .sutikės po
ną, užmirszo nusilenkti. Už tai 
davė toki darba, kurio butu 
dviese vyrai per diena nepadir- 
be, inepadirbo jo ne senelis. To
dėl vakare insa'ke senelio su- 
nams kad savo tęva prie vartų 
ryksztemis pamylėtu. Sūnūs, 
trys stiprus vyrai, nuėjo prie 
rūmo duru ir nusilenkė ponui:

—- Ko norite? — paklausė 
pravėręs langa ponas.

— Dovanok tėvui bausme, 
szviesusis pone! — maldavo.

— Ka užsipelne neatmainy- 
siu. 'Traukitės isz ežia grei- 
cziau:
padaryta.

Vyriausysis sujudėjo, surau
kė antakius ir tvirtu balsu tu
re:

— Niekada to nedarysiu!...
— Ne mes to nedarysim...— 

pakartojo ir jaunesnieji.
— Tai ir jums ta. pati baus

me.
Ir paszauke tarnu buri. Visi 

supuolė, 'Suriszo brolius, nuve
dė pas tęva ir visus pririszo 
prie vartų, ka per visa nakti 
'saugotu 'dvara ir szaltu ore o 
ryte, kai visi baudžiauninkai 
eis in dvara, atskaitys ryksz- 
tes. Stovėjo nuleidę galvas, nu
siminė o vejas 'daužė medžius, 
kaukdamas nesze sniegu.

kaip kibirksztys degino jo szel- 
stanezia szirdi.

Jis atsistojo ir susitnanste. 
Prisiminė mieste būnant pergy
venta meile, savo mylimąją, ku
ria pavasari jau mane su visais 
sakramentais vesti sau už žmo
na. Baudžiauninkai lauke tos 
dienos, visi tikėjo kad su- 
minksztesianti jo szirdis bet ar 
tai isztikruju butu?...

Ponas stovėjo ir jam staiga 
atėjo mintis: “Ji baudžiaunin
ke ’ ’ ir tarė balsu:

— Jei sutiksi tris dienas ir 
itaktis praleisti fzia' dvare~Tai 
paleisiu juos.

Ji iszbalo, vėl pradėjo verk
ti bet jau nedryso praszyti pa
sigailėjimo.

— Ka? — akis insmeiges pa
klausė ponas.

— Sutinku... tyliai atsake 
baudžiauninke.

Ponas paliepė tarnams pa
leisti nuteistuosius. Jie netru
kus sugryžo paliepima iszpiide.

Baudžiauninke verkti nelio- 
ve. Ant grindų klūpojo ir szluo- 
ste aszaras. Kada ponas pa- 
kviete eiti in kita kambarį ji at
sisakė. Tada puolė kaip žvėris 
instates, trenkė in žemė ir spy
rė koja.

— Kaip negėda būti tokiai 
neteisingai. Szaltis ir alkis pa
mokys... — Dar .sukeikė ir inejo 
in kita kambarį o tarnai nuve
dė ja' rusiu ir uždare geležies 
durimis kad nei saules nei žmo
nių nematytu.

Ore staugė vejas, nesze sūku
riais sniegą, užpustė dvara.

Ryte kasžin kas sniegą pa
verto smėliu. Dvaro vietoj bliz
gėjo smėlio kalnas. Apylinkėj

Szita mergina parengineja 
poną Gaidį kuri mažesni vaikai 
myli ir su juom žaidžia. Ant Ve- 
Įlyku fabrikantai nedirba jokiu 
mekaniszku zoboveliu.

Fabrikantai neužmirszf 
padirbti “Donald Antuka’ 
ri vaikai taipgi labai my 
būna siuneziami in visas < 
svieto. Zuikutis ir Donald I 
yra mylimiausios vaiku z 
vėlės.

užbaigimui sutverti ponąPo

: kas pasakyta, turės būti1 diegas virtęs smėliu užpylė Da
llas ir ežerus ir padare pilko iy- 
i guma.

Vėliau ant smėlio kasmet 
krisdami medžiu lapai paliose 
dirvožemi, kuriame dabar soja 
nauji žmones javus. Dvaro vie
toj stūkso kalnelis.

Karta metuose žmones girdi
kalnelyje verkianezia naszlaite zuikuti, darbininkas ji pad'abi-
baudžiauninke, atskirta nuo tė
vu ir broliu.

Ant kalno virszunes iszauga 
kasmet skaisti, balta lelija, del 
to ir ta kaina pavadino Lelijos 
Kalnu.

na per nukirpima jam ūseliu 
kad nebutu per ilgi. Ponas zui
kutis Velykų ryta rasis glėby
je milijonu vaiku isz kurio tu
rės dideli džiaugsma.

Skaitykite “Saule”
Neužmirszkite guodotini skai

tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite]

miszkuo.se


JUZE
Gult einant Joną nuo dede-s 

atskyrė. Dede paguldė sekly- 
czioje o Joną su Ignu nusiuntė 
ant szieno. Užlipo jie kopeczio- 
mis in virszu. Szienas taip pui
kiai įkvėpėjo. Ignas brenda ir 
J omas girdi kai -szienas sznabž- 
da. Ignas įtarė:

— Eik paskui mane.
— Asz, Ignai, priėjau krau

ta.
— Sukis czia.
Susirado gulykla. Jonas -atsi

gulė o Ignas i-szejo arklius su- 
dvilypuot. Jonas girdėjo kaip 
Ignui einant tolyn szienas 
sznabždejo ir paskui iszeinant 
durys susibelde. Dabar Jonas 
vienui vienas.

Tik szlamszt! gniužtis szieno 
jam ant nosies.

— Kas czia?
Pasigirdo juokas. Rodos pati 

szirdis sugirgždėjo ir isz -ten 
tryszko kvatojantis balsas.

— Jus czia, Juze?
— Baubas... — atsiliepe bal

sas.
— Nugąsdinote.
— Atkerszina-u — ji atsake.
— Už ka?
— Atsimeni sziadien, kai 

perpylei mane vandeniu?
Tyla. Toli girrioje girdėjosi 

szvilpim-as. Už sienos czirszke 
žiogai.

Juzės tėvas turėjo pasistatęs 
j pirti in kuria Subat-vakariais 
1 susirinkdavo daug jaunimo. 
(Viktoras grajydavo dumpline 
Įo Bladas braižydavo basu. Tat 
Vaikimi ir merginos ne tiek in 
mirti maudytis, kiek paszokt isz 
f^piefekes susirinkdavo.
) — Ar da nemiegi? — kuždė

jo Juze.
— Da ne.
— {[Pasakyk, kuri merguže szi 

vakara paliko?
— Ne viena.
— Kodėl?
— Užaugusiu mergų bijau o 

mažu nekeilcziu.
— Kodėl tu toks keistas?
— Asz nežinau už ka mergas 

mylėt?
— Tai man vyras!
Jonas buvo da jaunas.
Panedelyje jiedu su dede -siu

vo. Sėdėjo grinezioje ir Juze. Ji 
irgi ka tai siuvinėjo. Dažnai pa
žvelgdavo in Joną. Jis siūda
mas jaute jos žvilgi ant savo 
veido. Kartais jo akys susitik
davo -su jos akimis. Jonas pra
dėjo pamėgti tokius žvilgius. 
Pažvelgia jis ir pranyksta jos 
esy-beje.

Po piet Juze atgulė grinezio
je ant lovos ir užmigo. Jonas 
insivere -siūlą in adata ir prily
kines prie lovos, kaip ji -buvo sėdėjo ramiai. Nustojas grajin- 
susirie-tusi ir intrauku-si savo'ti Viktoras tarė: 
basas kojas in sijoną — jis už I 
siuvo aiphczia. Dede in szau- 
džiuka insipyle uostomo taba
ko ir prikiszes papūtė jai iii 
sznerve. Ji -staiga užsieziaude- 
jo ir szoko isz lovos. Sijono 
■knypkis is-ztruko juosmenyje ir 
ji isz-szoko isz jo. Marszkiniai 
neuždenge net keliu. Ji sukliko 
ir palikus sijoną iszbego pro 
duris.

Dede net užsigarejo besijuok
damas. Jonas -gi gailėjosi taip 
padaręs.

Juze nubėgo in batviniu dar
žą, atsitūpė už balanos ir smau
kia:

.— Mama, mama! Gelbek!
Langai buvo atdari. Isz dar

žo -puses priėjo prie lango mo
tina ir prabilo:

— Kas ten jai pasidarė?
_ — Ežj rado..., — ats.akę dede.

— Paiksze!
Ir vėl sene nudūlino sau.
— Mama!
— Kas-gi tau?
— Gelbek, mamyte!
Motina nuėjo ir rado Juze 

batviniuose.
Vakare Ignas nuėjo sužiurę! 

arklius o Jonas užsilipo ir atsi
gulė ant szieno.

— Jonai, Jonai! Koks tu ne
geras !

— Ka-gi padariau? — atsi
liepė Jonas.

— Dede sake kad tu užsiuvai j 
sijoną.

— Dede man liepe — atsake 
jis.

— Atsimink, kad asz tau pa
darysiu ka nors blogo.

— Kam da žadi. Atkerszyk 
dabar.

— Tu dar szneki ?
Ji atsikėlė ir szokosi in Jono 

gulykla, pradėjo ji užgulus 
niuikyt ir ikutent. Ji buvo vien- . 
marszkine ir Jonas jaute jos 
kuna. Ant galo ji nurimo ir vi
sa prisiglaudė prie jo...

— Atkerszinote jau ?
— Vertas tu daugiau, bet i 

reik pasigailėt...
Jos ekebanezios karsztos lupos 
visai netikėtai prisiglaudė prie 
jo lupu... Ir Jonas pajuto koki 
tai nepaprasta ir iki tol nepa
tirta jausmą... Bet pasibueziuot 
jiedu neiszdryso.

Susibelde durys.
Ji staiga szoko ir nubėgo in 

savo gulykla. Su ja gulėjusi 
mergaite, Vince, viena pasili
kusi net verke isz piktumo 
kaip szi sugryžo, ji sake:

— Juze, Juze!
— Ka?
— Tu buvai pas Joną!
— Tu sapnuoji!
Asz jutau viską...
— Sapnavai tu.

ir

— Ne Juze, asz rytoj viską 
iszpasakosiu mamai.

— Ka tu dabar szneki 1
— Tu manos neprigaus!, Ju

ze. Tiek kartu mama sakydavo 
kad nereik užsiimt su vyrais.

— Ar asz-gi užsiimu ?
— Tu kutenai Joną.
— Sakau kad ne — .tikrino 

Juze ir ant galo sake:
— Jonai, ar asz buvau pas 

tave ?
— Ne.
Dabar Vince nutilo. Bet Ju

zei ir Jonui rūpėjo. Jeigu ta 
mergiuksžte rytoj iszpasakos— 
bus bloga abiem. Tuo tarpu pa
rėjo ir Ignas. Iki tol Jonas bu
vo ramus. Dabar Juze viską su
darkė. Jis masto ir masto apie 
ja...

Sumigo.
Diena praslinko vėl puikiai. 

Vakare Viktoras grajino ant 
dumplines o Stasys brūžino sa
vo basa. Gi dede, Jonas ir Juze
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Ji atsistojo priesz Joną, pa
purtė ji ir tarė:

— Eik -gult -ant srieno.
— O tu?.
Ji pasilehke ir sznabždejo m

ausi:
— Eik, asz eisiu-da in vidų. ■ me o paskui kiszenes, kiek tol- peludėje. Viena vakara jis pa-
Asz — vėliau. !pa, parneis-zkite namiszkiams. mate kad praviros peludės du-
— Ar tai tarp mudvijeu yra — Kaip tu, Jonai, -sakai? irys — mėgino i-nsiveržti' pas ja 

kokia paslaptis?
— Koks tu, Jonai, juokingas!! mykė Jonas.

Kas jam tie slyvai priesz Ju-’
įsi bet pažiur
’ I-? I m f'Q 1 V iG’ZfY.L’i

ir neturiu, kas valgytu. I pažvelgia gražiai in ji, ne juo-
— Gali vežt parduot — pa- kauja. Atsako in klausymą

sake dede. j trumpai ir ne -szypt. Patyrė jis,
— Daug vargo ir tingiu — kad priesz ju atėjima ji gulėjo 

jis atsake ir pridūrė: — Eiki-'ant szieno taip, kaip ir pernai 
me dabar —skinsime, valgysi- j o dabar ji pasitaisė sau gulykla

— Pasakyk, Juze!
— Yra... ji lengvai tekirto ir ze. Taip norėjo ja pamatyt! To-

dingo. kia baisi audra sukilo jo szir-
Juze nuėjo m grinezia o jis dyje bet nuo dėdės vistiek in-

— Pakibink mergas, Jonai!
— Jis perdaug nedrąsus — 

pasakė Juze ir pridūrė: ji rei
kėtų iszmanksztyt...

— Eik iszokt! — atkartojo 
Viktoras. :

Jis užgriežė o Juze iszsitem- 
pe Joną szokti. Sukosi tol, kol 
pradėjo langai, veidrodis, du
rys ir visas namas suktis. Susi
kabinę iszsuko pro duris ir su
sėdo lauke. Juze laike ranka 
jam ant peties ir glausdamosi 
sznekejo:

— Oi tu Jonai, Jonai!
— Ka?
— Kodėl tu toks nuobodus?
— Gal...
— Nors dabar nebūk toks...
Ji supo kojas ir vėl kuždėjo:
— Noriu tau ka daryt.
— Ka?
— Asz pati nežinau!

dar klausėsi. Dede tuojau atsi
liepė:

— Kur dejaį vaikini?
— Apsisuko galva beszokant. 

Daviau gert. Sakėsi negerai 
ant szirdies ir nuėjo gult.

Ji dar atsisėdo grinpzoje o : 
Jonas nuėjo priejsiodžejf os, už
silipo ant žlugto skalbiamosios i 
lentos ir klausosi varliu muzi- - 
kos.

— Labanaktis — iszgirdo.
— Saldžiu -sapnu, — lydėjo : 

dėdės balsas.
Jonas greit in daržine. Juze 

atėjo ir jis pastvėrė ja in glebi. 
Ji krūptelėjo.

— Ar ir dabar asz nuobodus ?
— Nesuprantu, kaip asz isz- 

silaikiau nesuspigusi!
— Tu manes bijai, Juze'?
— Persigandau.
Priėjo jiedu prie kopecziu.
— Lipk tu, Jonai, pirma.
— Kodėl -asz?
— Kai asz lipsiu pirma — tu 

už kojos imsi...
— Asz taip nedarysiu.
Užlipo jiedu.
— Tu, Jonai, negudrus...
— Negaliu inti-kt. Dabar da

rysiu tik ta, k-a drausi.
Brido -per sziena. Gult nuėjo 

ji sau — jis -sau. Jonas atsigulė 
o ji vis da krebždenasi; ant"ga-‘ 
lo atsiliepe:

— Jau miegi?
— Ne. Nuobodu.
— Keltis uždrausta.
Jonas drykt isz savo gulyk

los ir pas Juze. Ji — vienmar-sz- 
kine! Apsitraukė ir tuojau no
rėjo bėgt -bet Juze tvirtai apka
bino ji ir laiko. Jos sziltas kva
pas svilina jo veidą. Kokia tai 
nežinoma jiega pritraukė jos 
lupas prie Jono lupu... Jonas 
jaute bet isz didelio, svaiginan- 
czio džiaugsmo negalėjo -su
prast — gal tai tik insivaizdi- 
nimas. Jo krutinę dege, veidas 
kaito ir jis visas tirpo tope ža- 
vejanezioje ji ugnyje.

-Staiga užėjo mintis isztrukt. 
Ir vos vos susilaiko nebeges. 
Už minutes suprato kad butu 
gailejasis. Jos lupos -tebėra ar
ti prie jo lupu ir Jonas jauezia 
malonu jos kvapa.

Susibelde žemai.
— Leisk! — pasakė Jonas.
Ji spustelėjo ir tuomi neszi- 

nas Jonas nuėjo sau.
Sumigo.
Ant rytojaus darba pabaigė 

ir atsisveiki-ne iszpleszkejo -sau. 
Persisikyrus Jonas jautėsi ko 
tai netekes. Ilgu. Gailėjosi -kad 

: nejucziomis leido Juzei taip gi
liai inklimpt in savo szirdi. 
Stengėsi nusikratyt ir mineziu 
apie Juze bet negalėjo. Jos 
akys, veidas, tas gražus balsas 
ir isz szirdies tryksztantis juo- 

, kas nedave jam ramumo.
Apie už menesio laiko, Suka

toje o piet, -dede jam tarė:
— Eidami namo szi vakara 

užeisim in pirti.
Nuszvito Jono akys.
Eidami sutiko Faliu.
— Iii pirti einate? — jis pa

klausė.
— Norime paužt — atsake 

dede.

— Nežinau,-—susiraukęsnu- bet ji staiga užtrenkė duris ir 
užstume skląsti. Jonas mane 
kad tik su juo vienu taip elgia- 

ri -kad su visais.
Rimta ir -szokt neina. Czia kas 
nors su ja’atsitiko...

Syki vakare Juze laisto rūtas 
darželyje. Jis žiuri. Rodos ne-J 
nubudus, ne pikta; upas geras. (

— Juze, pasakyk, kodėl tu ne I 
ta, kokia pernai buvai?

—- Asz ta pati.
— Ne, Juze.
Ji 'truputi szyptelejo.
—Gal isztekate?
— Ne. Kaip-gi asz iszrodau?
— Nežmoniszka.
— Eik jau.

‘Taisė ji savo žolynus. Paėmus 
lelijos žiedą, pažvelgė in ji, bu
vo besiszypsanti, bet vėl staiga

stengė užslėpt.
Sutemo sode. Falius susivedė 

iii vidų. Seniau czia butą dvaro 
bet dabar -tik liekanos. Falius 
tuojaus pradėjo taisyt -smuiką. 
Dėdės smuiką irgi czia buvo 
nuo seniau pasiliku'si ir jiedu 
pradėjo griežti. Senoviszkasai 
salionas su prapuvusioms grin
dims skambėjo nuo smuiko gar
su.

Jonas sėdi. Insivaizdino Ju
ze. Sztai czia ji szoka k-adryliu. 
Ant balto plonžievio jos veido 
nuo suszilimo szsiveržia skrilu- 
liai raudonumo. Tokia ji skals- susilaikė 
ti. Jos stora tamsiu- plauku ka
sa nusvirusi žemiau juosmęnio. 
Tikras angelas. Ir sztai ji nar
do kadryliu. Kartais ji -savo 
tamsiomis -akims pažvelgia in 
Joną ir jis nugrimsta in jos sie
los gelmes...

Bet jos czia nėra, tik insi- 
vaizdinimas. Jam liūdna. Skau
da szirdi. Rodos jis iszplesztu 
pats savo szirdi ir mestu in 
dyglyna, kad tik but ramu. Jis 
prarado ramybe.

Nodeldienis.
Susitiko ja iszejus isz bažųy- 

czios. Ji pažvelgė tuom savo be
galiniai gražiu -žavejaneziu žvil
giu ir tarė:

— Ne neateinate — nusibo-

Mano sode slyvų perpihia

dome.
Jonas nutirpo visas ir nega- ' 

Įėjo nieko jai atsakyt.
— Oi tu, Jonai, Jonai! Taip : 

man ilgu o tu visai mus užmir- 
szai.

— Nepykcziau tiek pats ant 
saves, jei žinoeziau, 'kad tavo - 
ilgėsis bent per puse yra tekis 
didelis, kai mano... '

—O, Jonai! Kad tu žinotum. 
Asz net verkiau, kai jus iszejo- 
te.

Juodu pasivijo Juzės motina 
ir viskas nutruko.

Tai buvo pirmas Jono in-si- 
painiojimas. Po to jis praleido 
ilgas liūdesio valandas, dienas 
savaites ir menesius.

Už metu jie ir vėl užpraszy ti 
siūti pas Juzės levus.

Atsidangino su raky balais.
— Kur daugiau namiszkiu?

— paklausė Jonas motinos.
— Visi pievose. Ve Juze var

to sziena.
Jonas tuojau dui, pas Juze. 

Nutvėrė in glebi, blindest ir par- 
simete ant pradalges.

— Jonai, nustok! — ji suszu- 
ko.

Balsas jos buvo skaudus ir 
jis ja tuojaus paleidęs atsistojo 
prieszais. Ji pažvelgė tokiu pik
tu žvilgsniu in ji.

— Kas jums, Juze ?
— Niekas ji atsake.
— Kodėl teikia pikta?
— Asz nenoriu jokiu szposu.
— Kas tas? Ar tik su ma

nim?
. — Su visais.

— Tai gal jau isztekate?
— Nesznekek, Jonai, man 

niekus. Buk sveczias.
Lyg su szlapi-a mazgote Jo

nas gavo per akis ir palikes Ju
ze nuėjo sau. Jis mane kad ji 
buvo inskaudinta keno ir todėl 
buvo mandagus ir lauke kada 
ji turės gera upa. Veltui. Ne ji

— Vis-gi galite pasakyt, ko
dėl taip perkeitet savo būda?

— Ar bus geriau, jeigu žino
site?

— Bus lengviau ant szirdies 
man... Numanote?

— Užmirszau viską.
— Tai neužmirsztanias daly

kas, Juze!
Dabar ji pažvelgė in ji ir ta

re:
— Asz iusirasziau in szventa 

juostele iv turiu užsilaikyt taip, 
kaip matote.

— 'Tai dabar per visa amžių 
ir busite tokia nelaiminga?

— Ne, — ji atsake — asz pri
ėmiau prisiega tik ant dvieįu 
metu.

— Delkokio ten-szventojo jus 
dabar pavogėte toki ilga laika 
puikiausio savo amžiaus. O Ju
ze! Tai negudru...

Ja apėmė kokis tai susijudi
nimas.

— Kodėl piktažodžiauji? — 
ji atrėmė. — Mes nuėjome pas 
kunigėli. Jis toks malonus. Isz- 
aiszkino naudingumą ir prisi- 
rasziau.

— Nusijuok, ir visa.
— Jonai! Asz per iszpažinti

, turėsiu pasisakyt kad klausiau 
pi k t a ž odžiavimu.

— Ak, niekai, Juze. Buk to- 
, kia kai pernai. Atsimeni?..
į — Tokios minties visai miega

lių dasileisti.
— Gailėsies — pamatysi...
Czia nutruko -pasisznekeji- 

mas. Per visa laika ji buvo tos 
! juostos.

Jonas užsigrūdino. Žaizda 
sieloje pradėjo užgyti. Nors 
meiles spyglis liko krutinėjo 
ant visados bet jis jo nebejauto.

Po ilgo, ilgo laiko jiedu susi
tiko Raseiniuose. Jonas su
spaudė jos ranka, laiko ir žiuri 
in akis. Ji szypsosi taip puikiai 
kaip seiliaus. Ant galo tarė:

— Asz jau liuosa, Jonai.
— Asz irgi liuesas...
Ir tuojau jiedu atsisveikino 

ir persiskyrė.

[klausimai
IR ATSAKYMAI

In Silkių miestą užkliuvau, 
Kur visokiu bjaurybių pa

regėjau, 
Ypatingai moterėlės nekurios, 

Pusnuoges valkiojasi po 
ulyczias, 

Kojos purvinos lyg keliu, 
Rodos kiaules iszvežliojo isz 

balu, 
O nekurios turi toki papratima, 

Kad praeigius nuolatos 
užkabina, 

O kada žodeli atsakai, 
'Tai in beda papuolei, 

In suda traukineja, 
Po kelis dolerukus isz- 

traukineja.
Randasi czionais ir juodake, 
Kuri nuolatos namine lake, 
Vedu'sias poras iii piktybe 

suveda, 
Ir prie musžtynes priveda, 

Paskui kaip sze-tonas juokėsi, 
Po pakampes isz to didžiojas. 
Jau laikas jums apsimalszyt, 

Pakula už griekus daryt, 
Jeigu negyvensi t sz vein ei, 

Tai pagriebs jus velnei.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHAHOY eiIY. EA.

Isz ten in Daboju nubėgau, 
Prie vienos stubeles sustojau, 
Kur nioterelos susirinkinejo, 
Viena kita eiti užkvietinejo, 
Ten randasi visokio sztamo, 
Kada priėjau prie to namo,

Žilu, rudu ir juodu,
O kožna -su garbiniuotu babu, 

Gere ir baliavojo,
Garsei giedojo,

Po s tuba trepsėjo, 
Kaip avi'lije bizgejo.

Kada vyrai isz darbo pareina, 
'Tada toji gauja namo eina, 

Vandens stuboje nėra, 
Negali nupraus! savo vyra, 

Nuo namines gauna svaiguli, 
Tuojaus in lova ir atsigula, 

Pradeda dejuoti, 
Vyra bueziuoti,

Nuduoda ligonia, 
Tu mano ponia.

Gerai vyrai padarytu, 
Kad tokias suvaldytu,

Valios neduotu, 
Keliolika blynu užduotu,

O tada namie sėdėtu, 
Pas kūmutes ne eitu.

Hei tu, kūma su kurnu, 
Užeis ant jus perkūnas su 

durnu, 
Paliaukite savo meilingus 

perstatymus, 
Nedarykite Gomora ir Sodoma.

Jau visa pecze žino, 
Visi jus pažino, 

Pirsztais ant jus bado, 
Jusu nelabus darbelius mato, 
Kada kurios vyras in darba 

iszeina, 
Kūmas taja diena in darba 

ne eina, 
Kūmas pas kūma, 
Ant burdo buna.

Kada vyras isz darbo pareina, 
Tuojaus prie jos prieina, 

Szirdingai bucziuoja, 
Kaip Judoszius szypsoja.

Kada paduosiu Taradaikai, 
Tada kurn-ui bus negerai, 
Tuojaus persiskirkite, 

Toki (gyvenimą paliaukite, 
Kurna su kurnu, 

O apsisaugosite perkūnu.

ILGO LAIKO UKES 
PASKOLOS.

Klausymas — Suprantu jog 
Federal Housing Administra
tion skolina pinigu tiesiog ūki
ninkams ir žmoniems, kurie ke
tina nusipirkti ūki. Kur žmo
gus gali praszyti tokios pasko
los?

Atsakymas — Federal Hous
ing Administration neskolina . 
pinigu paežiam ūkininkui- ar 
norineziam būti ūkininkui. Bet 
apsaugoja privatiszkas pasko
lų insteigas priesz nuostolius 
ant paskolų ūkininkams, tokiu 
badu yra lengvinus ūkininkams 
gauti paskolas.
Kanados Naturalizuoti Žmones 

Priskaitomi Prie Kvotos.
Kl. — Mano brolis yra natu- 

ralizuotas Kanados pilietis, no-* 
ri atvykti ir apsigyventi ežia. 
Ar jis inleidžiamas kaipo ne- 
-evotinis immigrantas?

At. — Ne. Tik vietiniai gimė 
Lvanadieeziai netur skaitytis su 
tvota praszydami inleidimo iii 
Jung. Valstijas. Tavo brolis tu
ri praszyti immigracijos vizos 
po kvota tos szalies kur jis gi
męs.

Inleidimas Agrikulturistu.
Kl. — Turiu ūke Naujoj Ang

lijoj ir gražiai gyvenu su savo 
szeimyna. Noriu parsitraukti 
vedusia gimine, su dipjioma isz 
agrikulturiszkos mokyklos Eu
ropoje. Ar tas duoda jam ko
kia pirmenybe?

At. — Immigracijos Pristaty
mas isz 1924 m., pareiszkia, kad 
prityrė agrikulturisitai, ju žmo
nos ir vaikai po 18 metu gauna 
pirmenybe kvotoje (seka tėvus 
ir vyrus Amerikos piliecziu), 
bet -szitas instatymo aprūpini
mas dabartiniu laiku ne labai 
pagelbsti aplikantams kurie 
yra prityrė agrikulturistai. 
Kaip tamsta gerai žinai, czia 
dabar daugiau ukes darbinin
ku nereikia ir dėlto jie turi pri
slėgti kad netaps visuomenisz- 
koms sunkenybėms atvykę.

Pasiusk afideivita tavo gimi
nei, užnaszyk kiek pinigu turi 
ir kad stengsi jam gauti darba 
jo amate. Atsimink kad immi
grantas isz anksto arba priesz 
aJtvažiąvima netur turėti darbo 
kontrakto.
Namu Savininkas Turi Prista

tyti Szilumos Žiemos Laike.
Kl. — Asz ranavoju apart- 

menta New Yor-ko mieste. Ne
turiu jokio kontrakto su namo 
savininku, tik .gyvenu nuo vie
no menesio iki kito. Nesenei la
bai szaltose dienose savininkas 
nedave mums szilumos. Turiu 
kelis mažus vaikuczius szeimy- 
noje. Ar galima priversti ji duo
ti mums užtektinai 'szilumos?

At. — Po Sanitariszkumo 
Kodeksu New Yorke, namu sa
vininkas, kur tik trioba turi 
pecziu, priverstinai turi prista
tyti szilumos raaidavotojams 
kuomet gatves temperatūra nu
puola žemiaus 55 laipsniu Fah
renheit. Jog tamsta neturi pa- 
raszyto raszto nieko nereiszkia. 
Ins’tatymas reikalauja jog 
kiekvienas užimtas kambaris 
randavotame apartmente pri
valo būti inkaitintas mažiausia 
iki 68 laipsniu Fahrenheit, nuo 
6-tos valandos ryte iki 10 vai. 
vakare.

Jeigu tavo narnu savininkas 
vėl nepristatys szilumos szal-to- 
je dienoje, paraszyk laiszka ar- ' 
ba užtelefonuok Sanitary Bu
reau of the New York City 
Health Department. —F.L.I.S.

-
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Žinios Vietines Verbų Nedelia Po Visa Svietą

— Subatoje pripuola pirma 
diena Apriliaus — Balandžio. I 
Nesiduokite apsigaut visokeis 
szposeleis. 1

— Tasai menesis yra <pa- 
iszvenstas ant garbes Musu Isz- 
ganytojaus.

— New Boston-Morejos ka
syklų darbininkai turėjo savo 
susirinkimą, ant kurio likos pa
duotas užmanymas, kad darbi
ninkai pirkinėtu szerus, tokiu 
bUdu sudėtu .pinigu ant vedimo 
tolimesnio biznio.
• — Girdėt kad aplinkines 
kasyklos ketina dirbti pilna 
laika ir anglis atpigs. Anglis 
kuri buvo sukrauta prie centra- 
liszku brokeriu kone visa likos 
iszsiunsta in didesnius miestus 
isz priežasties szalcziu. Tvirti
nama kad laikai t ruputi pasige
rins szioje aplinkinėje.

— Daugelis žmonių inteike 
peticijas Pottsvililes sude ant 
permainymo savo svetimtau- 
tiszku pravardžių ant Ameriko- 
oiis^ku nes taisės, kurias turi, 
jiems nepatinka.

Ic7 Vien ^7aliii'PIRMA BALANDŽIO 
IM T l&U J£diiU (ApRiL), NESIDUO- 
VISA ŽYDU SZEIMYNA i kite apsigaut ! j
ATĖMĖ SAU G WASTES. ! t-------I

Rymas, Italija.,— Visa Ru-. 
muniszka szeimyna Žydu gy-' 
venanti Taormina, Sicilijoj, pa- j 
pildė savžudinsia. Visa szei-į 
įnyna buvo apsigyveni si ežio-j 
miltiniam hotelijc, pasamdė 
valti iszplau’ke ant marui ir 
kada jau buvo atsitolinę toli, 
visi 'szoko in mares. Aukos 
buvo Kershchener ir jo <lu sū
nūs, daktaras Arthur, jo pati 
Eugenia ir duktė Kena. Szei
myna paliko laiszkeli hotelije 
del ko atima sau gyvastes, nes 
lems gyvenimas jau nubode, 
būdami persekiotais nuo savu 
nevidonu.

1 Kone pegketuris szimtus me
stu juokdafti ir visokį szposi- 
ninkai tuajo daug' juoku pri- 
gaudami luis laja diena — 1; 
Ajiriliausf— kuri tai vadinasi į 
Kvailiu Ltena.

j Kas Darosi Kožna

Minuta
j ''§ Svietas pristato savo gy- 
:Įventojams po 950 svaru arba- 

t J t°s 'kožna minuta.

p? dtraipsnėli, tai sauile nusiirs i20 
i111' du nuo vietos kuir ja maiete 

| paskutiniu sykiu.
I||p7 , j § Kožna minuta Amerike

jĮjlĮį fabrikantai iszdirba 750 svąru 
' ! muilo ir 450 svaru klijų.
\ Amerika pristato kas mi-

< A z. nula po 1,000 svaru maisto deli
jszunu bleszinese.

Žmogus einantis ulyczia pa- -------------------------
mato sena skrybėlė ant saidvo- 
]<o ir negali susilaikyt nuo spy- 
l imo bet nemažai nusistebi kad 
po skrybėlė randasi plyta ir tas 
šukele vaikams dideli juoką o 
vyrui skausmą kojos.

GERAS SZUO.

Szia Nedelia. pripuola verbų Nedelia kuria szvencz’ <. visas 
■svietas ant atminties atjojimo Kristaus in miestą Je, užsienio, 
sveikinamas per myne žmonių. Taja tai diena visos Katali- 
kiszkos bažnyczios «o ir kitu tikėjimu bažnyczios iszdalina 
žmoniems verbas. Vatikano mieste taja diena atsibuna iszkiU 
minga Verbų Procesija kurioje dalyvauja tukstaneziai žmo
nių. Paveikslas perstatų iszdalinima verbų bažnyczioje.

Akyvi Trupinėki

Minersville, Pa. f Praeita 
Subata mirė czionais gerai ži
nomas gyventojas, Pranas Ur
bus, palikdamas sunu Kazimie-1 ■. 
ra ir viena duktere. Laidotuves 
atsibuvo su bažnytinėms apei
goms Seredoj ryta.

Paskutines Žinutes

Washington, D. C. — Japo- 
niszjku vyszniu žiedai ant visu 
medžiu jau .pražydėjo ir regi
nys yra puikus. Daugybe žmo
nių suvažiavo isz daugelio mie
stu pamatyti taja grožybe, gam
tos.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas iszvažiavo 
in Hot Springs, Georgia, ant 
deszimts dienu pasilsėt nuo sa
vo sunkaus darbo.

Concord, Mass. — 36 AV PA 
darbininkai, kurie važiavo bo
su, in Fort Davies, dirbti, likos 
sužeisti kada bosas užsidegę. 
Palicija užgesino liepsna ir nu
vežė sužeistuosius in ligonbu- 
tes.

Jeruzalemas. — Angliszki ka- 
ireivei užmusze Arabiszku pasi- 
keleliu vada Abdul Rahim Haj 
Mohammed ir sužeidė kelis jo 
.pasėkėjus kada bandė iszbegti 
isz Samaria kaimo.

Bruksdlla, Belgija. — Eks
plozija amunicijos dirbtuvėje, 
arti Liege, užmusze szeszis dar
bininkus ir sužeidė daugeli. 
Drūtis eksplozijos suardė visa 
dirbtuve.

Lansford, Pa. — Harvey 
Troutman, 30 metu ir Darata 
Harman, 27 metu, sudege ant 
srnert kada trekas kuriame va
žiavo susidūrė su kitu, apsiver
tė ir užsdege arti Lebanon.

Miami, Fla. — Generolas Ma
chado, kuris buvo Kubos prezi
dentu 1933, mirė czionais po 
operacijai ant vėžio. Turėjo jis 
65 metus amžiaus.

Washington, D. C. — Kon
gresas nukapojo 50 milijonu 
nuo prezidento pareikalavimo 
100 milijonu ant suszelpimo W 
PA darbininku.

§ Kol miniuta pralekia tai 
svietas padirba 17 tonu popie- 
ros ddl laikraszcziu — 1,200 

.žmonių inseda in trulkius Fran- 
į ei joj — Europa sunaudoja 400 
I svaru trucinancziu milteliu isz-( 
naikinti visokius vabalus — 
Am.erikcnisz.iki farmerei par
duoda pieno už $3,000 — Belgi
ja iszsiunczia visokio mateirijo- 
Lo vertes ant 50,000 franku ir 
Islandija užaugina 6,000 busze- 
liu buroku del maitinimo galvi
ju-

§ Pakol užbaigsite skaityt 
szitas žinutes tai Amerika yra1 
bombarduota su gazu isz mili
jono automobiliu. Žinokite kiek 
gazo iszeiną kožna miliutą isz 4 
cillinderiniu automobiliu, isz- 
leidžia jie po 240 kiubiszu pė
du gazo įkas minuta — o Ameri
koj randasi daugiau 
milijonai automobiliu.

30

po
20 temų .plieno 'kas miliutą.

MASZINA KURI NUTRAU
KIA MIRKTI AKIES.

GIMĖ KŪDIKIS SU TRIMI 
NOSIMIS.

Kiszkomarom, Vengrai. — In 
vaistine ligonbute likos atvež
ta 34 metu Žydelka Bena Ara- 
nov nes tikėjosi pagimdyti kū
diki. Žydelka jau buvo motina 
szesziu vaiku bet visi gimė ne
gyvi bet szi karta viskas ketino 
būti “gans gult” ir tikėjosi pa
gimdyti gyva kūdiki. Gimdy
mas buvo pasekmingas bet 
gamta padare savo szposa — 
kūdikis gimė su trimi nosimis, 
svėrė devynis svarus ir yra mo- 
teriszkos 'lyties, mergaite. Ran
kutes ir kojos yra kaip papras
to kūdikio bet galvele turi pa
vidalą buldogo szunies, didėlė
mis akimis, dideles lupos ir trys 
nosys per tai negali žysti moti
nos kruti, daug rėkia ir valgo 
gerai.

I Motina yra užganadinta isz 
save i udikio ir tikisi ji užau- 
gyt, kad .tik yra gyvas iv svei-

Am szuo paveiKSio matome 
kaip vaikutis nuejas iii moti
nos szepa isztraukia puoduką 
“džaes” kad gardžiai jos pa
valgyt bet atidaręs stiklą labai 
persigando nes isz stiklo isz- 
szoko “kirmėlė” padaryta isz 
sprendžinu ir audeklo.

— Ar žinote mano mieli, 
kad nesiranda geresnio sutvė
rimo kaip szuo. Asz turėjau to
ki szuni kuris mane iszgialbejo 
nuo labai sunkaus padėjimo.

—• Meldžiu mums apie tai 
apsakyti; tas turi būtie labai 

: akyvu atsitikimu.
— Matote, atsitiko teip: 

Neturėjau ne cento prie saves, 
todėl pardaviau szuni už 25 do
lerius.

§ ’Naujos Anglijos gyvento
jai mdli labai žuvis todėl Bos
tono kupezei pristato jiems po 
600 svaru žuvu kas minuta.

§ Kožna minuta atsibuna 
visokiu automobiliniu nelaimiu 
Amerikoj kurios kasztuoja 3,- 
500 doleriu.

FARMEREI NAUDOJA EL
EKTRIKĄ ANT AUGINI

MO VISZTU.

PIRMUTINEI KVADRUKAI.
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1847 mėty

Ir rūkytojai neapsisaugoja

Sziadien maszinos pamieruo- 
ja viską bet naujausia maszina 
tai nutraukia greitumą mirk- 
czio akies. Maszina nutrauko 
mirkti akies szilos merginos in

K You Don’t Use

Home Studies show that 
you are wasting up to 
$4.30 a month in food

Jeigu neturite užtektinai atsa- 
kanezios refrigeracijos tai isz- 
tirinėjimai parodo kad trotinat 
$4.30 vertės maisto per menesi!

❖

SZTAI KOKIU BUDU....

Neturėdami užtektinai refrigeracijos 
tai visokis pasilikusia maistas sugenda 
ir turite ji iszmesti. Tokiu budu tro
tinat nemaža suma pinigu.

■isai. ■'*.*••* \ „ -
Czedinkite teip kaip ir kitos szeimy- 

nos czedina! Nusipirkite elektrikini 
refrigerator! o nusistebėsite kiek pi
nigo galėsite suezedint, nes nereikesį 
iszmesti nesunaudota maista., todėl) 
elektrikinis refrigeratoris pats už save! 
užsimoka. •

1. ■ Suczedinkite visus pasilikusius valgius ---- su elektrikos refirgerato-
rium galesite palaikyt visus nesunaudotus ir pasilikusius valgius per die
nas ir busit tikri kad visokiai yra užlaikomi szviežiam ir sveikam padėjime.

2. Galite pirkti daugiaus visokiu maistu, tokiu budu perkant daugiaus 
galima daug pigiau nupirkti valgius ir užlaikyt saugiai namie elktrikinam 
refrigeratorium.

3. Ir neužmirszkite koki tai užganedinima ir smagumą turėsite.......

Elektrikine refrigeracija prigialbsta jumis sudaryt visokius valgius ku
riuos reikalauja lėdino atszaldimo, suezedina jumis darbo ir rupesties ir 
ne brangiai jo vartojimas atsieina, viską užlaiko szviežiam, satigiam ir 
sveikam padėjime. Matykite savo vietini pardavėju sziandien....

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA
IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

Nekarta vyras sutinka savo 
dranga ir praszo ugnies uždeg
ei paperosa, tasai noringai pa- 
jduoda jam savo “laiteri,” tas 
Į paspaudžia ir isz maszinukes 
liszszoka maža kirmėlaitė tie-

Kada sveczias pribuna taja 
diena pas savo dranga ir gei
džia užsidegti sau cigara ir pa
ima degtuką isz dėžutės tai 
staigai visi degtukai iszszoka 
isz dėžutės isz ko nemažai kiti 
sveczei prisijuokė.

si og in akis.
Ir daug panasziu “triksu” 

surengia vieni kitiems taja die
na, Todėl bukite ant sargybos 
kad ir jums kas nesutaisytu 
yauaszu szposeli taja diena.

Kožna meta elektriko dirbė
jai iszranda visokias maszinas, 
pecziukus ir kitokius intaisy- 
mius, todėl Pennsylvanijos far- 
merei, kurie augina visztas, da
bar pradėjo naudoti eldktriki- 
nius pecziukus ant auginimo 
visztu. Visztukai yra isapereti 
eleikt.rikine sziluma, todėl il
gi aus gyvena, per vienokia szi- 
luma, auga sveiki ir ne tietr 
daug ju pastimpa.

Priek tam nesiranda jokiai 
gazu nes elektrikinis .jieeziuka^ 
yra sveikesnis ir geresnis del 
auginimo visztuku. Sztai kaip 
tūlas taimeris iszsitare: “Da
bar galiu auginti visztukus be 
jokio ergelio ir daug pasekmin- 
giau, turi jie daugiau laisves, 
sziltam kambaryje ir užauga 
greieziau ne kaip paprastam 
bruderyje.

G eisdami patarimu apie tuo
sius pecziukus kreipkitės pas 
Pennsylvania Power & Light 
kompanija bile kuriam mieste.

Szi tie laukinei szunyczei yra 
tai pirmutinei kvadrukai koki 
gimė San Diego žverineziuje. 
Ju tėvai buvo pargabenti isz 
Australijos. Juos laiko glebije 
pana Evelina Hayes.

turėdamas degtuko pasiskolino 
viena nuo savo draugo bet, ka-1 
da ji uždegė degtukas pykszte- 
lejo kaip pisztalietas.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

Smagi ir Linksma Lietuviu 
Užeiga pas 

ANDRU RĖKLAITI
206 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO.

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

C. F. RĖKLAITIS
Mabanojaua Isztiltimiansia Graboriat 

i: Gabiausia* Balzamuoto jas ti 

, Geriausia Ambulance — 
t ( patarnavimas s s i o j 
SV apelinkeje. Bile ko- OC
S,'- kiam laike; diena ar

nakti. Visada turi pil- V, 
na pasirinkimą meta-

Yį f liszku ir kieto medžio t
| Grabu. Laidoja nu- t
; mirelius pagal naujau- f

si* made ir mokslą. t
I Turiu pagialbinlnke >
Į moterems. Prieinamos J

prekes. ua
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce S4 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 43» Willing Streek 
Bell Telefonai 1814

SKAITYKITE “

Margucziai niekad neiszeina isz mados ypatingai tarp 
vaiku. Kožna motina stengėsi juos padabinti kuopuikiausiai. 
Szita motina margina kiauszinius su visokeis žvereleis ir 
paukszcziąis.

— Hej Raulai, in kur tu mane 
vedi? “Nugi einam pas Rėklaiti 
iszsigert gardaus alaus, pasimatyt 
ir pasikalbėt su musu draugais!” 

Todėl ir jus kada busite Mahano- 
juje arba važiuojant pakeliui, tai 
sustokite pas savo tautieti Andru 
Rėklaiti kuris užlaiko saluna kur 
gausite iszsigert gardaus alaus, 
arielkos ir visokiu kitokiu geru 
gėrimu. Adresas 206W. Centre St.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikys 
laikraszczio. Paskubinkite i

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiame reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78
520 W. Centre St. Mahanoy City
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