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Isz Amerikos
VAIKAS ISZMETE LAU

KAN 45 DOLERIUS.
Nanticoke, Pa. — Kada mo

tina szvaistesi aplinkui kukne, 
jos keturiu metu sūnelis sura
dęs 45 dolerius bumaszkomis, 
iszmete laukan per langa ir juo
kėsi kaip jas vejas nupute to
liau®. Norints kaimynai jeszko- 
jo pinigu, bet mistake Antani
na Sūdei ju daugiau nemate.

Tasai kuris turėjo giliuko su
rasti pinigus puolanczius “isz 
dangaus”, pasilaikė juos sau. 
Geriausia yra pinigus nuneszti 
in banka o vejas neiszpus juos 
po laukus.

APMAINĖ SAVO MOTERE 
ANT LOTO VERTES $1,000.
Rosemont, Kans. — Della 

Brown, 22 metu motere, likos 
per savo vyra apmainyta ant 
loto vertes tukstanczio doleriu. 
Kontraktas likos padarytas 
prie dvieju liudintoju. Bet ka
da apie tai dagirdo palicija 
aresztavojo vyra ir liudininkus 
kurie pasirasze ant nelegalisz- 
ko kontrakto 'žinodami gana 
gerai kad tokios mainos už
drausta daryti.

MOTERE GYVENO 24 ME
TUS BE PILVO.

Bartlett, Miss. —■ Patricija 
Cummings, kuri sirgo ilga lai
ka vėžio liga, gyveno 24 metus 
be pilvo. Nelaiminga motere tu
rėjo apie 30 visokiu operacijų 
ant viduriu ir ant galo turėjo 
jai iszpjauti pilvą kad iszgial- 
bet jos gyvasti. Nuo tojo laiko 
motere pergyveno net 24 me
tus. Žinoma, motere nevalgė 
nieko daugiau kaip tik zupe ir 
visokį skystimą.

“UŽRAGANAUTA” MERGI
NA ISZKOSE JO PEILUKA 

IR ŠPILKAS.
Berrysburg, Miss. — Ant pra- 

szymo giminiu Alicijos Carter, 
sūdąs ja patalpino in prieglau
da del pamiszeliu, tokiu budu 
apsaugodamas mergaite nuo 
tolimesniu persekiojimu kitu 
giminiu kurie geide nuo jos at
sikratyk Mergaite nuo kokio 
tai laiko buvo kaip apraganau
ta o ana diena pati nejausdama 
ka daro, iszkose maža peiluka, 
keliolika, špilkų ir cielu kornu; 
tuosius dalykus nurijo pati ne
žinodama kokiu budu. Gimines 
sako kad mergaite turėjo kas 
nors apraganauti o būdama to
kiam padėjime tuosius dalykus 
nurijo.

Wm.D. and Victor L. Bocikonskl, Publlabert 
F. ff.Boczkomki, KdlWr. 50 METAS

DVI EROPLANO.
NELAIMES

NUSZOVE SAVO
PACZIULE

12 UŽMUSZTI.

Grenada, Miss. — Narsus va
rytojas eroplano ir jo du pasa- 
žierei sudege ant smert degan- 
cziam eroplaine, kada nutsileidi- 
nejo ant stoties ir tame laike 
būrys vaiku bego ji pasitikti. 
Varytojas matydamas vaikus 
ir žinodamas gana gerai kad in 
juos pataikys pasuko in szali ir 
suteszkino maszina kuri tuo
jau® užsidegė. Apie 500 žmonių 
lauke atlekenczio eroplano ka
da nelaime atsitiko.

Marrakech, Morokas. — Sze- 
szi pasažierei ir trys varytojai 
eroplano likos užmuszti kada 
ju eroplanas nukrito ir likos su- 
teszkintas ant szmoteliu. Ero
planas leke isz Casablankos in 
Dakar.

20 METU VYRAS NUSZOVE 
SAVO 70 METU PACZIULE 

IR PATS SAVE.

Jackson, Tenn. — Lee Burns, 
20 metu, kuris apsipacziavo tik 
trumpa laika adgal su 70 metu 
amžiaus Mrs. Alma Donnell, 
turtinga naszlele, iszejas isz 
sūdo, insisodino savo nuotakele 
in automobiliu ir iszsivežes ja 
nuszove ant smert o tam pats 
sau paleido kulka in galva.

Jaunas vyrukas susipažino 
su turtinga naszlele, bevaike, 
kuriai jis prigialbedavo darbe 
aplinkui jos narna. Pagal žmo
nių apsakyma tai porele badai 
gražiai sutiko ir niekas nedasi- 
prato kad isz tosios vasarines— 
žiemines meiles iszkiltu tokia 
tragedija.

TĖVAS PANAUDOJO ANT 
PACZIOS KŪDIKI KAIP 

KUOLĄ.
Ridgeway, Pa. — Vanda Olek

sy apskundė savo vyra už nela
ba pasielgimą su ja ir su jos 
kūdikiu. Leonas pradėjo labai 
neapkensti savo prisiegeles nuo 
kada ,su ja apsipacziavo ir pa- 
sielginejo su ja nežmoniszkai. 
Ana diena parejas namo gerai 
apsvaigintas, pagriebė dvieju 
menesiu kūdiki už kojelių, ap
suko aplinkui ir pradėjo su 
juom muszti pacziule nuo ko 
vargsze apalpo o kūdiki taip 
sužeidė kad nuo tokio baisaus 
pasielgimo tėvo kūdikis gal 
mirs. Sudžia iszgirdes toki pa
sielgimą vyro, davė moterei 
persiskyrimą ir vyra uždare in 
kalėjimą ant szesziu menesiu.

UŽMIRSZTAS TURTAS SU
RASTAS SENAM KUPARE.

Johnson City, Iowa. — Ana 
diena mirė czionais sena gyven
toja, Mrs. Darata Carpenter, 82 
metu, kuri gyveno pati viena, 
sėdėdama ant krėslo per asz- 
tuonio'lika metu nes negalėjo 
vaikszczioti.

Po szermenu gimines, dary
dami krata jos grinczeleje, ra
do po pastogia sena kupara ku
riame užtiko visokiu bundu, 
szeru ir 28 tukstanezius doleriu 
pinigais. Senuke nepaliko jo
kio testamento ir dabar gimi
nes pradėjo ėstis tarp saves už 
palikta netikėta turtą.

NORĖJO ISZTRU-
CINT VISA SAVO 

SZEIMYNA
DEL INSZIURENC.

Milwaukee, Wis. — Ona Sul
livan, 50 metu, prisipažino pa- 
licijai buk ji nutrucino savo 
posūni, James, 18 metu ir jos J 
antna vyra Freda, 34 metu, po 
tam' bandė nutrucint savo tre- 
czial vyra ir jo duktere, 11 metu 
Terese.

Motere aiszkino palicijai buk 
ji nutrucino savo antra vyra už 
tai kad jis buvo dideliu tingi
niu, nenorėjo dirbti ir nuolatos 
■sirguliavo, t’ž aplaike $1,700 
insziureilc. Uždavė jam truciz-

Treczias vyras ir duktė ran
dasi ligonbutėje kur manoma 
jog pasveiks. Motere yra moti
na septynių dukteriu — isz tu 
paskutine buvo nuo antro vyro. 
Savo vaiku nemane trucinti.

KATES PRIEŽASTIM 
PERSISKYRIMO.

Los Angeles, Calif. — Elvi
nas Bensinger rugoja kad ketu
rios kates suardė jo szeimynisz- 
ka gyvenimą su jo 22 metu pa
cziule. Užmejineja jis savo pa- 
cziulei už laikymą kacziu ku
rios net landžiojo ant stalo ir 
naktimi neduodavo jam miego
ti. Negalėdamas ilgiaus nuken- 
sti tuju miaukiu, meldžia sūdo 
kad ji perskirtu nuo tokios mo-

Isz Visu Szaliu BAISUS 
ATKERSZINIMAS

DARBO ŽINUTES

SUGRYZO PER
GREIT

ISZVAŽIAVO IN AMERIKA 
ATSIIMT PALIKIMĄ TUR
TO.

TĖVAS SU MYLIMU AT- 
KERSZINO B AISEI KETU

RIEMS BANDITAMS UŽ 
SUBJAURINIMA 

JO DUKTERS.

PACZIULE PRIGLAU
DĘ KITA. ABUDU 

NUŽUDINTI.

SULAIKĖ BANDITĄ SU 
PAGIALBA PYPKES.

Philadelphia. —■ Užmiestije 
palicija vijosi ant plento tris 
banditus kurie bego pavogtam 
automobiliuje. Eidamas plentu 
Petras Kneff, rūkydamas sau 
pypke, pamate kad vienas au
tomobilius priesz ji atbėga o 
kitas vejasi. Kneffas atsistojas 
viduryje kelio atkiszo pypkes 
cibuka szaukdamas: “Sustokit 
ba szausiu!” Banditai sulaikė 
automobiliu ir iszszoko norėda
mi pabėgt bet tuom tarpu pali
cija privažiavo ir visus suėmė.

NORĖJO SUDEGINT SAVO 
VAIKUS.

Warrenham, Nebr. — Fra- 
nas Marshall likos uždarytas 
kalėjime už norėjimą sudegint 
tris savo mažus vaikus. Tasai 
pasiutėlis sukrovė dideli lauža 
ant kiemo, suriszo vaikus ir už
mėtė juos ant jo kaip avis. Už
degė lauža ir butu visi sudege 
bet ant giliuko užtemino lieps
na kaimynai kurie subegia isz- 
gialbejo vaikus o tęva padavė 
įn rankas palicijos.

PAVOGĖ MERGINA BET JA 
VELA SUGRAŽINO.

Wilkes-Barre, Pa. — Pana 
Audrey G. Ferguson, 17 metu 
mergina, atėjus in palicijos sto
ti visa susijudinus isz baimes, 
apsakė apie savo nepaprasta 
atsitikima kaip ja pavogė trys 
vyrukai, insisodino in automo
biliu, suriszo ir vežiojosi ja po 
visa miestą.

Mergina ėjo namo kad sztai 
privažiavo automobilius kuria
me sėdėjo trys vyrai, vienas isz 
ju iszszoko ir ja instume in au
tomobiliu su pagialba revolve
rio. Ant galo sustojo ant skve
ro, paliepė merginai iszlipt isz 
automobiliaus ir neapsidairyt 
ir po tam nuvažiavo nežine kur. 
Palicija jeszko tuju pasiutėliu.

KVAILIUKE DAVĖSI SAVE 
APSIGAUT.

Detroit, Mich. — Helena 
Kru'szevskiene, 36 metu, isz 
priežasties savo kvailybes likos 
apgauta ant 1,321 doleriu, per 
du apgavikus. Apgavikai atėjo 
pas ja apreikszdami buk jos 
mirusis dede paliko jai kelis 
tukstanezius doleriu bet ji turi 
sudėti kaucijos 1,500 doleriu. 
Kvailiuke neturėjo daugiau 
bankoj kaip 1,321 dolerius ku
riuos iszemus atidavė apgavi
kams kurie indėj o juos in ciga
ru baksuka, užpeczetino ir isz- 
ejo, rūpintis apie jos dėdės pa
likimą.

Motere nesulaukdama ‘ ‘ agen
tu” ant galo atidarė baksuka 
ir rado jame sukarpytus laik- 
raszczius o ant virszaus radosi 
tik viena dolerine bumaszka. 
Palicija jeszko apgaviku o mo
tere sziadien graudinasi kad 
pasiliko tokia kvailiuke. — Per 
vėlu graudintis.

SZIR.DIS TRUKO ISZ GAI- 
LESTIES PO MIRCZIAI 

PACZIOS.
Dunkirk, N. !Y. — Berney 

Simpson, sūnūs turtingu tėvu, 
mirė ana diena nuo szirdies trū
kimo isz guilesties. Berney ap- 
•sipaeziavo su tarnaite kuri tar
navo pas jo tėvus, kuria labai 
mylėjo ir abudu pribuvo in 
Amerika isz Anglijos jeszkoti 
giliuko. Tevas.isz piktumo kad 
jo sūnelis apsipacziavo paim
damas mergina ne isz jo “sto
no,” iszbrauke ji isz testamen
to nepalikdamas jam nieko isz 
savo turto.

Ana diena pati Simpsono mi
re o isz gailesties jis taip tuom 
persieme ir apie savo tėvo užsi- 
rustinima kad krito negyvas. 
Daktarai nutarė kad mirtis bu
vo priežastim szirdies sutruki
me isz gailesties mirimo jo pa- 
czios.

KIETŲJŲ ANGLIŲ KASYK
LOS DIRBS GERAI.

Pottsville, Pa. — Pareikala
vimas anglių po visa Amerika 
yra priežastim dirbimo kietųjų 
anglių kasyklų per sekanezias 
23 dienas ir nematyt kad tasai 
laikas susitrumpintu ir kasyk
los dirbs gerai ateityje. St. Ni
colas aplinkinėje Readingo ka
syklos dirbo praeitas szeszes 
dienas sanvaites. Priežastis ge
resniu darbu yra trys: pirma, 
kad anglis atpigo, antra, kad 
minksztose kasyklose kerszina 
straiku o treczia priežastis yra 
kad kietųjų anglių darbininkai 
taipgi kerszina iszeiti ant strai- 
ko nes negali susitaikyt su ope
ratorėms ant padarymo naujo 
kuntra'kto. Butlegerei neparda
vinėja taip daug anglių nes 
anglis nebrangesne brokeryje 
kaip parduoda butlegerei.

PINIGAI SUGRYŽO PO 24 
METU, ISZ RUSIJOS.

Scranton, Pa. — Ana diena 
Petronėlė Ralisiene aplaike 
$20.58 nuo pacztoriaus, ku
riuos jos mirusis vyras, Tuza- 
pa, buvo siuntęs del savo gimi
niu in Rusija Vasario 19, 1915 
mete, bet tieji pinigai juos ne- 
pasieke. Pinigai sugryžo po 
daug jeszkojimo ir ant galo atė
jo pas haszle kuri jau buvo isz-. 
tekejus už kito vyro.

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ UŽ 
VEŽIMUKĄ.

Mansfield, Ore. — Pati James 
Notherlen, 30 metu amžiaus, 
melde savo vyro kad nupirktu 
nauja vežimuką del ju kūdikio 
nes senas jau buvo per senas ir 
sarmatinosi jame vežioti kudi-

SALIUNAI GAL BUS ATI
DARYTI NEDELIOMIS.
Harrisburg, Pa. — Jeigu by-Į

las pereis pasekmingai per le-'ki. Vyras užsispyrė kad senas 
gislatura tai saliunai bus ati-Į vežimukas da yra geras ir už
daryti Nedeliomis pardavinet I teks ant szio meto. Motere taip 
svaiginaneziuis gerymus. Taji 
užmanymą taipgi užtvirtino 
Gerymu Kontroles Kamisija.

Nedeliomis gerymai prasidė
tu parsidaviuet nuo 2 valandos 
po piet lyg 2 valandai po pu- 
siaunakt. Taji byla užmanė re- 
prezentatorius Gayler Carpen- 
der isz Pike pavieto.

užpyko ant savo vyro kad pa
siliko namie o vyras iszveže kū
diki pats. Kada sugryžo namo 
rado pacziule užtroszkusia nuo 
gazo negyva.. — Vėl, ka daryt 
su bobiszku “naravu”. Jeigu 
motere turi toki užsįkietejusi 
norą, tai geriau kad mirtų už 
t oki nieknieki.

STRAIKAS 1,400 ANGLE- 
KASIU.

Wilkes-Barre, Pa. — Apie 1,- 
400 anglekasiu pamėtė savo 
darbus South Wilkes-Barre ka
syklose isz priežasties nesupra
timo kokis kilo apie užmokesti 
varytoju mažu lokomotivu ir ju 
pagialbininku kad jiems mokė
tu daugiau užmo'kesties bet 
kompanija ant to nesutiko ir 
visi pamėtė darbus nuėjo namo.

IszKaresLauko
— Anglija sutiko padaryti 

draugove su Rusija ir Francija 
jeigu ateitu prie kares su Vo
kietija.

— Ministeris Beck savo kal
boje atmete pareikalavima Vo
kietijos kuri reikalauja karido- 
riaus per Lenkija. Lenkija pri- 
siege nepasiduot lyg paskuti
niam laszui kraujo.

— Vokietija užpyko tokia 
kalba Becko ir daugiau jai ne
pasilieka kaip tik paliauti kal
bėti tuszczius žodžius ir imtis 
prie kitokio budo.

— Italija duoda tokia rodą 
Lenkams kad sutiktu ant Hit
lerio pareikalavimu ir apsisau
goti kares.

— Rusija suszauke kongre
są 25-ta d. Gegužio kad apsvar
styti Lenkiszka padėjimu ir ar 
prisidėti prie kitu vieszpatys- 
cziu apginti Lenkija laike už- 
klupimo.

Piacenza, Italija.,— Ignatio 
Ferrato, aplaike žinia nuo Ita- 
liszko konsulo isz Bonston, 
Mass., Amerike, kad atvažiuo
tu in Amerika atsiimti palikta 
turtą po mireziai jo pus-brolio 
nes turi pats pribute, kad už
baigti ta dalyka. Ignatio atsi
sveikino su aszaromis su savo 
pacziule, kuri 'buvo patogi mo
terėle ir pilna gyvybes, Igna
tio sėdo in truki ir iszvažia- 
vo. Po is'zvažiavimui vyro pa- 
cziulei nubodo vienai ir nega
lėjo susiramyt ir nežinojo ka 
daryt isz nuobodumo, todėl su
sipažino su kokiu tai Carlo 
Volgano, 24 metu vyruku, ku
ris noringai sutiko suramint 
jauna ir apleista moterele, ir 
ant galo apsigyveno pas ja 
kaipo burdingierius. Vyras 
užbaigęs savo reikalą greieziau 
ne kaip mane, skubino sugryžt 
pas savo mutiudusla paeziule.- 
Meilinga porele nesitikėjo kad 
juo® patiks baisi nelaime, nes 
visai netikėtinai vyras sugryžo 
isz Amerikos griecziau ne kaip 
porele tikėjosi. Dagirdes nuo 
kaimyn'd kad jo pacziule su'si- 
nesze su prielaidiniu, pasiėmęs 
du revolverius, nubėgo in kam
barį prigavingos paežius ir tai 
taip staigai, kad gulintieje ne- 
dasipra'to patamsėję kas atsi
tiko, nes vyras pradėjo szaudy- 
ti patamsėję. Kada jau nete
ko szuviu, užžibino lampa ir 
paregėjo du lavonus lovoje: jo 
motere ir josios mylimas. Ig
natio liko uždarytas kalejiman, 
bet visi žmonis laiko puse nu
skriausto vyro ir kaip girdėt, 
tai vyrais bus paliuosuotas nuo 
atsakomybes ir žudinsta, ap
gindamas savo garbe.

Tra vesią, Pietine Amerika.— 
Tik sziomis dienomis dažinota 
apie baisu atkerszinima koki 
iszpilde Paulo Malaspino su sa
vo sunum ant keturiu banditu 
kurie subjaurino jo duktere, 
apiplesze ju narna ir pavogė 
asztuonis arklius.

Malaspino laja diena ėjo su 
duktere isz jomarko kur parda
vė kelis jaucziu's. Mergina per
siskyrė nuo tėvo turėdama su 
savim visus pinigus ant geres
nio apsaugojimo o kada duktė 
po kokiam tai laikui nepasiro
dė, tėvas pradėjo nerimaut ir 
jeszkot jos. Tėvui draugavo 
dukters mylimas ir abudu buvo 
gerai apsiginklavę. Abudu nu
ėjo ant tosios vietos kur duktė 
buvo dingus. Po kokiam laikui 
jeszkojimo iszgirdo szauksma 
merginos ir ateja in taja vieta 
rado mergina pririszta nuoga 
prie medžio. Silpna mergina 
apsakė kaip ja keturi banditai 
užklupo, atėmė pinigus ir bal
sei subjaurino, pririszo prie 
medžio paimdami visa's jos dra
panas. Apdengia mergina 'kaip 
galėdami, užėjo in pakelevingu 
karezema kur mergina pažino 
banditus. Tėvas su mylimu pa
liepė szinkoriui iszeiti laukan, 
po tam nuszove visus keturis 
piktadarius'.

Sugryžo namo ir net po trijų 
menesiu valdžia dažinojo apie 
baisu atkerszinima tėvo. Sudas 
nubaudė tęva ir mylima tik ant 
vieno menesio.

\

Meile reikalauja pasiau- 
kavimo. Bet arsziausia, jeigu 
du insimyli, tai viens nuo kito 
reikalauja pasiaukavimo.

JAPONAI VELA BOMBAR
DAVO MIESTĄ.

Shanghai, Kinai. — Japo- 
niszki eroplanai užlėkė ant 
miesto Chungking užmuszdami 
apie tūkstanti žmonių ir sunai
kino daugybe namu. Daugelis 
gyventoju sužeista.

Yra tai antras užklupimas 
ant tojo miesto in laika vienos 
sanvaites.

BEPROTE MOTINA NORĖJO 
ISZKEPT SAVO VAIKUS
Lagonegro, Italija.,— In pa

ti laika parėjo tėvas sz darbo 
kad iszgialbet savo du vaikus 
nuo baisios mirties ir apmal- 
szyti savo moteria kuri staigai 
pa paiko. Nelaiminga motere 
ka tik buvo parengus vaikus 
indeti in karszta pecziu kad 
juos iszkept vyrui ant vaka
rienes. Motere likos nuvežta 
in prieglauda del pamiszeliu. 
Vaikai buvo tik mažai apde-

PALIKO DAŽIURETOJAI 
DIDELI TURTĄ UŽ GERA 

PATARNAVIMA.
Glasgow, Szkotija. — Dažiu- 

retoja ligoniu, pana Jean For
bes, aplaikys metine ineiga nuo 
palikto turto 140,862 doleriu, 
kuri paliko mirusis Charles T. 
Jeffrey, isz Marion.

Darydamas savo paskutini 
testamenta, velionis iszreiszke 
kad pana Jean ji prižiūrėjo li
goje kaip savo tęva ir buvo jam 
labai mandagi ir už tai geidžia 
jai nors tiek atlygint. Nuo pa
likto turto mergina aplaikys 
ant meto apie penkis tukstaii- 
czius doleriu.

Paskutines Žinutes
Eatontown, N. J. — Nakties 

laike kilo baisi eksplozija dirb
tuvėje fajerveikiu kuri sukra
tė visa miesteli ir asztuones 
mylės aplinkui. Žmones mane 
kak tai drebėjimas žemes.

Willard, Ohio. — Banditai 
užklupo- ant Willard United 
Banko, pasiimdami $10,000. 
Penkiolika žmoniems liepe at
sigult ant grindų kada apiple- 
szinejo banka.

—■ Žmonis teip myli alų, 
kad svietas užaugina penkis 
buszelius apiniu kožna minutą.



"SAUIE ”' MAW4W CITV. PA.

Kas Girdėt
kožnas geidžia kuodidžiausios
algos už savot ‘ pasiszventima’ ’ 
del labo tėvynės!(?) 

Neužilgio viskas pasirodys
nes sziadien žmones pradeda NORĖJO NUŽUDYT SAVO

• .......................... 1 TETA UŽ SZLEBE, SU
KURIA NORĖJO EITI 
ANT SZOKIO SU SAVO 

MYLIMU.

NEISZMINTINGA 
MERGINA

ONUTE
Kas per daug, tai szelauk. Į pdaįp manstyt apie patrijotisz-1 

i anaszei atsitiko įsu Jokubu j bu.ma tuju "asz” ir neužilgio 
Baranaucku, isz Scranton, Pa., | pures dumt adgal isz kur pribu- j 
kuris negalėdamas nukensti i 
pervirszinio pauderiavimo sa-
v o pacziules puikaus veidelio, dumį jau daugeli kartu bet jau

(Vaizdelis isz girtuoklio 
tėvo szeimynos).

j Onutės tėvais Dainelys buvo 
’dar gana jaunas ir tvirtas vy-j 
, ras. Bet netikusio, budo ir labai 
mėgo girtuokliauti. Jo tėvui 

„ u i mirus liko jam mažas sklypelis,
uždavė jai keliolika žandiniu. pradeda s,zviesiau žiūrėti in tęsęsi teismas, 19 me-! žem.e<s iSU triobeiem. Butu gale-,
I’acziule apskundė savo Joku-1 įuosįu8 dalykus ir suprato kad jaunos merginos Stepanijos • szįaįp_baįp 1SU savo nedidele

vo.
Amerikiecziai davėsi ap-

Schraimbach, Austrija-,

beli už sumuszima ir mane kad 
įaudžia pasodys ji in kalėjimą 
bet sudžia buvo teisingu- žmo
gum, paliepė pacziulei už daug 
nepauderiuoti veidelio o Jokū
bėliui uždraudė plakti savo pri- 
•siegele. Abudu sutiko ant ge
ros rodos pono sudžiaus, pade- 
kavojo ir iszejo linksmi isz su
do.

pasiliko tiktai prastais “ka-^urtz, 
mais” -

Ek°* priipaŽyta' szeimynele pragyvent, prisi- 
----- kuriu doleris yra gei- kalta uiz umkeisejima ant gy-. dirbdamas i|SZ szaiįes. Bet jis 
džiamas o ne ju ypatybes. — pasties savo tetos.. Stepanija \ kiek tįk ,uždirbdavo tai ir praJ 
Viskas turi savo pabaiga ant įsimylėjo m jialunikaiti, kuris), lei4jdavo pas žydeli, kuris ne-’
svieto.

Daktaras Vauclouse, isz Pa- szįa_ir kuilu- Tula dĮena josios 
ryžiaus, Francijos sako: jeigu 
Amerikoniszkos moteres gei-

buvo ketureis metais senesnis | pertoli laįke karczema_ KaimyJ 
uz ja kuoamateidave su du-j nai nuo j(> szali.I10si) lleilOTeda.'

Praeita sanvaite jaunas Ven
gras, Demetri Yunascek, isz 
Pittsburgh o, Pa., atėmė sau gy
vastį per nusiszovima. Keli me- 
nesei adgal pribuvo jisai isz tė
vynės jeszkoti giliuko ir laimes 
sziam laisvam sklype.

Žinojo ir girdėjo jisai kad 
Amerika tai yra sklypas plau- 
kentis medum. Netekes viso sa
vo turto per kare, turėjo vos už
tektinai pinigu ant ilgos kelio
nes, sapnuodamas, jog kada nu
žengs ant Amerikos žemes, 
trumpam laike dasidirbs turto 
ir gales gyventi be jokios ru- 
pesties. Vargszas gana greitai 
persitikrino kad dalykai kitaip 
czionais eina o dasidirbimas 
turto ne yra taip lengva kaip 
sau sapnavo. Ant galo supra
tęs kad kitokio budo nesiranda, 
jaunas žmogus atėmė sau gy
vastį.

Taip, Amerikas yra vaisingu 
•sklypu ant visko. Teisybe yra, 
kad galima czionais dasidirbti 
turto bet’kaip sako priežodis: 
"be darbo nevalgysi pyrago.” 
Negalima tikėtis kad turtas ir 
garbe ateis ant paszaukimo. 
Žymiausi vyrai Amerike, fab
rikantai, kupczei, milijonierei, 
dastojo turto per sunku darba 
ir drūta pastanavijimą kad pa
daryti sau geresni gyvenimą 
ateityje.

Darbas žmogų padaro turtin
gu ir tiktai per nenuilstanti 
darbszuma galima czionais da- 
stoti turto ir garbes.

mylimais tare in jia: "Mano 
szirdžiuk, szi vakara eisi ant 

džia būti patogios tai privalo Į szok^° su manim> bet nors pa- 
pasilikt tankiau motinoms nes siTedyk puikiai nes ten bus 
kožna motere, kuri turi po ke-j dau8' man° pažystam!u(ju ir no- 
lis vaikus būna patogesne nejrkl kad asz iaves nesijuoktu.” 
kaip tosios kurios neturi vaiku. lengva ’buvo iszpildyt norą 

Bet ant tokios rodos daktaro, niylimo, neis Stepanija dirbo 
pasiprieszino Amerikonka Mrs. kaipo tarnaite krome ir mažai 

redaktoika uždirbdavo ir negalėjo
Birth Control pirkt naujos szlebes o teta, 30 

Monthly” kuri sako: “Kuom motu motere nenorėjo ja sw-

Hilda Brensom, 
laikraszczio

nusi-

mažiau Amerikonkos turės vai- szeipt pinigiszkai. Teta ture-
ku tuom geriau o kas kiszasi \ j° užtektinai plulikiu szlebiu ir 
apie ju patogumą tai tas rupin- j K’itotkin pavedu, bet nenorėjo 
sis apie save. Jeigu tai butu!!^ paskolyt. Vakare prieše 
teisybe ka tas daktaras raszo, 
tai didesniuose miestuose, var
gingose dalyse, moteres butu 
patogiausios ant svieto. Tose 
dalyse miesto kur gyvena tik
tai vargszai, moteres, turin- 
czios nuo szesziu lyg dvylika 
vaiku, yra pasene, apsileidę, 
paliegę ant sveikatos ir iszro- 
do daugiau in nevalninkes ne

' balių, Stepanija negalėjo už
migt per visa naktį maustyda
ma kokiu budu pasirodyt eiti 
ant szokio, kur bus daugelis 
pasirėdžiusių merginu kurios 
gal prilips prie jos mylimo il
gai paverž nuo josios. Josios 
varginga iszlebuke ne buvo 
tinkama eit ant szokio. Kada 
teip griaužeisi, inejo in josios

’kaip in patogias moteres. Mano kambarėli teta, puikei pasire-
džiusi in szilkine szlebe. Ak, 
kad asz turetau tokia szlebe! 
atėjo mintis in Stepanijos gal
vele. Kada teta užmigo sunkei 
po) naktiniam sįankiojmmi ir 
gerymui, mergina paszoko isz 
lovos, pagriebė geležine sztan- 
ga, kirto iegancziai kelis ypus 
per galva. Manydama kad už- 
musze teta, pasirėdė in szilkine 
szlebe ir neapsidairydama isz
bego kur... josios akys nesza. 
Nuėjo ant szokio. Mylimui la
bai patiko, pervirszino pasirė
dymu ir patogumu visas kitas 
merginas. Bet tetos neužmusze.

nuomone yra, kad kožna mote- 
re turėtu nedaugiau kaip po 
tris vaikus o gal tada iszrodytu 
patogesnes ne kaip tosios ku
rios turi po dvylika vaiku. Ta
sai daktaras turi visai klaidin
ga nuomone apie patogumą mo
teres kuri turi daug vaiku. ”

Puikiauses moteriszkas am
žius ir iszsivystijimas moterys
tes yra, kada ji daeina lyg 40 
metu — tai yra patogiauses jos 
amžius. Bet reikia prie to da- 
deti gera gyvenimą, atmest ru- 
pesczius ir pridėt tinkama szei- 
mynisžka gyvenimą. Bet jeigu
motere ves paleistuvinga gyve- Po kokia laikui alteipeikejus 
nima ir girtuokliaus, tai ne ii- nuo iu|žduoto ypo ir isztekeij'i- 
gai jos patogumas užsilaikys, mui kraujo, po geram laikui 
— greitai pasens, pasiliks! 
riaukszleta ir užbaigs savo gy
venimą nesulaukus senatvės; 
tik doras ir regulariszkas gy
venimas padaro motere pato
gia ant kūno ir dvasios!

Nepaprasta pa jautimą turi 
nekurie žvėrys kurie peraugsz- 
itina žmogų. Sztai tūlas žmogus 
Bostone, geide atsikratyt nuo 
katino, atiduodamas ji del viso
kiu žmonių gyvenancziu toli 
nuo miesto kad tokiu budu jisai 
nesugryžtu namo, bet katinas 
vis pataikindavo sugryžt adgal 
pas savo poną. Žmogelis supy
kęs atidavė katina savo pažins- 
tamui kuris gyveno net 300 my
liu nuo Bostono. Pažystamas 
pasiėmė su savim katina ir nu
važiavo namo. Kada pribuvo 
namo, katinas iszbego laukan 
ir dingo be jokio pedsakio. Po 
dvieju menesiu keliones kati
nas netikėtai sugryžo namo su
menkęs ir pailsės ilga kelione. 
Žmogelis susimylėjo ant katino 
isztikimystes ir daugiau nevare 
isz namu.

teta apskundė Stepan! ja už už- 
sikeisejima ant josios gyvas
ties,, už ka likos nubausta ant 
penkių metu kalėjimo, prie 
sunkaus darbo. Mergina mal- 
szei priėmė bausme iuiž pasi
linksminimą vieno vakaro 
savo mylimu.

įsu.

Sugryže'si isz savo vakacijos 
profesoris Richard Jarett, isz, 
Pottstown, Pa., nuėjot pažiūrėt 
savo darželio' ir stengėsi isz- 
traukti galuika virvutes isz že
mes. Kada visa isztrauke, ant 
galo jos buvo pririszta maisziu- 
kas kuriame radosi 265 dolerei 
bumaszkomis. — Kasztai vaka
cijos'sugryžo jam su procentu. 

I Kas tuos pinigus užkasė darže
lyje tai lyg ,'sziai dienai profe
sorių nedažinojo.

BJAURUS MELAS.

Palicijautas: — Sustok! Ko
dėl tu iszszokai per langa isz 
tojo gyvenimo?

Žmogus: — Locnininke tojo 
namo man sumelavo...

Palicijautas: — Kaip tai?
Žmogus: — 'Tai matai, taip 

buvo. Ji man pasakė kad jos 
vyras dirba ant naktinio szifto.

Dirstelekim sziadien in visas 
szalis, visur pamatysime say- 
mylinczius žmones kurie pu- 
cziasi kaip varles ir statosi sa
ve "kas tai asz.” Visur apga
vystes ir isznaudojimai del sa
vo pelno ir rinkimo sau turtus.

Sziadien del labo mylimos tė
vynės, mažai turime szirdingu 
darbininku ir patri jotu nes kož- 
MS lik kięfe iūstengia,

Už deszimte metu vyrai Su
vienytose Valstijose paude- 
riuos savo veidelius panaszei 
kaip sziadien daro musu mote- Į 
reles. Vyru skepetaites bus per- 
fumuotos ir neszios su savim 
"vanity case” su visbkeis pai- 

- beįeis del padabinimo savo vei
du kokius dabar neszioja krep- 
sziuose moteres. Jau dabar vy
rai neszioja visokius szilkinius 
parėdus po apaczia. Tada vyru 
veisle eis po... velniu!

Gelbėk Savo
PLAUKUS

KODĖL PLAUKAI KRINTA? 
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 

apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisiuskit varda ir adrasa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

mi turėt toki draugiszkuma ir 
bjaurėjosi jo pasielgimais, ypa
tingai moterys neapkentė ji už 
jo žiauru apsiejima su paczia. 
Auganti vaikai ir mergaites su 
baime bet ir žingeidumu žiūrė
davo in ji o ypatingai kada jis 
gryždavo isz karcziamos pas 
savo szeimyna. Mat jis tusz- 
cziomis rankomis niekad neejo 
namo. Visados npszdavosi koki 
pagali ar virves gala. Vaikai ’ 
pamate ji pareinant, bego ma
mai pasakyt ir klausdavo, kam 
jis tuos inrankius neszasi na
mo? Mama mum sakydavo: 
"Tai paczia su vaikais musz.”

Jis visa uždarbi pragerdavo, 
nesirūpindamas ka valgyis pati 
su trimi vaikucziais ir jis pats. 
J o žmona niekur negalėdama 
atsitraukti nuo mažu vaiku, ne
galėjo užsidirbti, tai pus-ba- 
džiai su vaikais ir aszaromis 
akyse lauke vyro gryžtant isz 
netolimos karcziamos. Jis visa
dos rasdavo priežastis ja dau
žyt, spardyt, kaip pasakodavo 
kaimynai. Kaimynai nors bjau
rėjosi jo žveriszkumu bet neno
rėjo kisztis in svetimus reika
lus, tik ranka numodavo. In ju 
grinczia nelabai kas ateidavo, 
apart jo sesers.

Dainelio žmona taip jau buvo 
uižgluszyta kad užmirszo ir kal
ba. Bijojo iszeit isz grincziukes 
kad nesusitikt svetimo žmo
gaus. Kaime moterys kalbėjo 
kad su ja jau negalima susi- 
szneket, jau jai trūksta proto...

Viena pavasario ryta paskly
do gandas kad Dainelio name
lyje szermenys. “Negirdejome 
nieko sergant o szermenys,” 
stebėjosi žmones. Bet kam ežia 
daug turi rupet svetimi reika
lai. Susirinkus aplinkiniams 
ant laidotuvių nekurios mote
rys klausinėjo mažo vaiko, apie 
penkių metu amžiaus Antanu-, 
'ko: ‘“Kas atsitiko su mama kad 
negirdėt buvo sergant ir mi
re?” Antanukas atsake: "Ma
ma biski sirgo tai atsigulė o tė
vas musze, musze mama su laz
da ir jau negalėjo atsikeli... Gal 
užmusze?...

Onute tuomet jau buvo apie 
13 metu ir su broliu už ja jau
nesniu Vincu, 11 metu amžiaus, 
ganė gyvulius pas ūkininkus. 
Onute parėjo ant motinos lai
dotuvių bet ji mažai suprato. 
Nesuprato ji nei tiek kad ji li
ko naszlaite — be motinėlės... 
Mat nebuvo kam Onute pamo
kyt. Motina mažai galėjo ja 
matyt nes buvo uždaužyta ir 
nusilpęs jos protas. Toki tęva 
negalima vadint tėvu o svetimi 
ar rūpinsis svetimais vaikais. 
Nei viena Onutės aszarele ne
nubiro ant motinėlės kapo... Jai 
viskas menkai buvo tesupran
tamas... Nesuprato kokia nelai
minga ateitis jos lauke!..

Daindlys paczia palaidojus 
vaikus iszsiunte pas ūkininkas 
o pate elgesį po senovei. Maža
sis Antanukas, netekes motinos 
priežiūros, perszales, in pora*

UŽSIMOKĖJO TEISINGYSTA SZITU VAIKU.
Szitie dvylika vaikai, isz East Side, New Yorko, buvo u’ž- 

praszomi kaipo sveczei ant per statymo Ringling Broliu cirku- 
so, bet tame buvo ir gera priežastis. Per klaida jiems buvo pa
duota 900 tikietai kaipo ineiga in ciikusa dykai, bet tieji'tikie
tai turėjo būti inteikti del 900 s ierateliu. Kada vaikai dažinojo 
kad tikietai buvo paskirti del sieratuku, sugražino visus. Už 
savo teisingysta likos užkviest i ant tojo cirkuso.

savaicziu mirė...
Onute paaugo iki 16—17 me

tu ir buvo gana smarki, gabi 
prie darbo ir labai graži mer
gaite. Dideles geltonos kasos, 
veidelio apskritaus baltai rau
dono; akelės iszviesiai mėlynos. 
Net kitos merginos pavydėda
vo jai skaistumo. Vienos saky
davo: "Kad asz turecziau to
kias gražias kasas. ’ ’ Kitos, kad 
asz turecziau toki skaistu, ma
lonu veideli kaip Dainelių Onu
tės, tai ne in bile ka žiureczia. ’ ’

Bet ne viskas pas Onute bu
vo gražu. Neviska jai galima 
buvo pavydėt. Iszmi nties, paty
rimo, tvirtumo nesirado pas ja. 
Lengvatikystes veju gaudymo 
perdaug. Pamatydavai Onute 
kur ant atlaidų užsidėjus nauja) Ji iszaugo skaisti 
navatnesne drapana, kraipėsi, 
szaipesi, begrojo. O susitikus 
nepažinstama vaikina ant gat
ves, turėdavo alkūne užgaut, 
kad apas atsisukęs pažiūrėtu.

Neilgai Onute buvo smarki, 
neilgai jos veideliuose žydėjo 
gražumais, neilgai linksmumas 
matėsi jos akyse ir szypsena 
ant lupu.

Už poros metu gražumas ir 
linksmumas 'žuvo... Susilaukė 
kūdikėli... ir prasidėjo nelai
mingas jos gyvenimas, skur
das, vargas, tycziojimasis ir 
pajuoka. Negalėdama dirbt'.pas 
ūkininkus, užsidirbt maista ir 
drapanas sau ir mažiukui, isz
ejo pas ponus vaikus auklėti. 
Žinoma, svetimus vaikus krūti
mi maitindama, negalėjo savo 
atsakancziai prižiūrėt. Už po
ros metu jos kūdikis mirė... Ji 
likosi liuosa. Bet jau jai negry- 
žo jos praeitis... Jautėsi ji visu 
paniekinta, apjuokta, gyveni
mo suvilta. Nustojus vilties, 
pradėjo nieko nepaisyt, nieko 
nesigėdyt...

Pradėjus su kareiviais drau
gaut, užsikrėtė ligom. Sulaukus 
24 metu amžiaus mirė... Niekas 
jos negailėjo... Niekas neverke. 
Svetimi iszjuoke ir bjaurėjosi. | 
Savu neturėjo. Vienas brolis 
gyvas bet kas ir isz jo? Niekam 

' nebuvo ir jis reikalingas nes 
jau buvo ubagas. Mat da būda
mas 15 metu amžiaus, važiuo
jant javu in lauka; inkiszo koja 
in rata ir nulaužė... O nesirūpi
nant niekam jo kojos taisymu, 
likosi paliegėliu ant visados.

Onutės Katkauskaites
Garbei

Ant kraszto maržų 
Miestelis Palangos,

Kur praeiti musu
Pasakoje bangos.

Teitais gyveno 
Skaisczioji Birute,

Ugnį kūreno
Buvo Vaidute.

Karžygį Keistuti 
Jinai sužavėjo

Sunu Vitauta
Didi iszauklejo. 

Dabar szioj szalyj, 
Mu)s 'antroj te žynei, 

Antra Vaidelyte 
Musli.il tautai gimė.

Musu Lietuvaite,
Vardu Onute
Dainos karalaite.

Terp visu tautu
Jiji pragarsėjo,

Jos skambus balselis
Visus sužavėjo.

Garbe tau Onute
Dainos karalaite,

Tu i’szgarsinai
Varda Lietuvaites.

Tu musu tautai
Per amžius skambėsi,

Kaipo idealas
Lietuviams spindėsi.

—Vargo Duktė.

Skaitykite “Saule”
♦ 0

Treczias Prisakymas 
Dievo

Pamokinanti Apraszymai isz 
Tikrųjų Atsitikimu.

ATSAKYMAS VAIKO.
Kokis tai kalvis, kurio tryli- 

! kos metu amžiaus vaikas taja 
Į Nedelia pirma karta priėjo prie 
SzventOs Komunijos, norėjo ji 

' priversti prie darbo Nedelioje.
Sūnelis primine levui jog pri
sakymai Dievo uždraudžia dar- ii ba Nedeliomis. Tėvas su piktu-

l mu paszauke:
į — Prisakymai DieVo yra tik- 
l tai del vaiku o tu jau esi vyru.

— Tai-gi, prisakymai liepia 
guodot tęva ir motina savo. Ar
gi ir ta'sai prisakymas yra tik
tai del vaiku o ne del suaugu
siu?

Tėvas nežinojo ka ant to at
sakyt. Sūnelis nedirbo ir nuėjo 
ant Szv. Misziu; iszeidamas isz 
bažnyczios paregėjo jog ir tė
vas iszeina isz bažnyczios. Tė
vas prie jas prie sunaus tarė:

— Turi teisybe, sūneli, reikia 
visados taip daryt, ka Dievas 
prisako. Nuo sziOs dienos ki
taip gyvensiu!

GERAS PAMOKINIMAS.
Tūlais kaimuotis sugryžo isz 

vaisko in savo gimtini kaima. 
Jo motina užklausė ar eis Ne
dėliojo in bažnyczia o jis atsi
liepė:

— Ne, motin, macziau beveik 
puse svieto ir už daug iszmo- 
kau idant melstis kaip sena bo
ba.

— Ar tu mislini, jog apsieisi 
be Dievo?

— Ne, tiktai persitikrinau jog 
visados bus taip kaip turi būti 
■ir'neužsimoka nieko praszyt ir 
lysti Dievui in akis.

Nuliūdus motina tokiu atsa
kymu savo sunaus, nuėjo iu 
bažnyczia, nepagamindama jo
kiu pietų.

Atėjo valanda pietų. Motina 
pietų nepadare. Sūnelis tuom 
pasielgimu motinos labai nusi
stebėjo kalbėdamas:

— Motin, del ko neduodi pie
tų?

— Ba asz 'taip tikiu kaip ir 
tu. Kas turi būti tai bus, ir ne
reikia rūpintis. J eigų mano sū
nūs ketina gauti gerus pietus 
tai gaus ir be manės o jeigu ne, 
tai ir be to apsieis.

Sūnūs dasiprato ir tarė:
Tegul mama duoda pietus o 

ateinanczia Nedelia abudu ei
sime in bažnyczia.

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.

gAPNORIUfi
Su 283 Naujai* Paveiktlaia

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5J4 coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateitoje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - 51.00

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

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

H Mergina kuri mano kad su 
pauderiu, kvarba ir kitoms 
kvaraboms vaikina in savo kil
pas inpainios, retai kada turi 
gilinki. Sziadien vyrai gerai 
žino kas yra tikru, o kas no.

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

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

: L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Musli.il


‘‘SAULE’’ MAUANOV CITY. PA.

PASKYRIMAS Į pinigus o ir tie kurie godus ant I kis, turtingo bajoraiczro ir jo i ruoiolĮAU ^uuuoiu yimgu•pinigu, tai bagocziu ir meszla paczios, vandeniu, kur vanduo ( ragana. Žuvininkas, kaipo pa- užteks ant szimto myliu kelio.■Sztai už valandėlės pasisako Asz duosiu tiek pinigu jog tau
Pasaka apie Aukso 

Paukszcziuka.

suvalytu kad tiktai ka nuo jo nunesze ant žalios pienos, kur^ žinodamas ja, papasakojo apie pelnytu. Tankei po prastais ru- “ ’ ' 1 ' v ----------- —• i— --------------- J- L-bais dangstosi dorybe, taip irta mergaite prie savo patogumo', turėjo ir puikia duszelė o kas tik in ja dirstelėjo tai negalėjo akiu atsisotint.Ir vienas bajoraitis būdamas karta ant medžiokles su savo szeimyna, kada paregėjo taip patogia piemenaite, gananezia gyvulius, taip ilgai in ja temijo

Kaip sziadien, tai kitados ne taip buvo —sziadien jeigu kas turi laukeli, paczia ir vaikus, sėdi kaip pas Poną Dievą už- peczkyje, aria laukeli, sėja ir po tam sveikas sunaudoja. — Kitados, nors laikai ir buvo geri bet ir patikdavo nelaime nes taiP n£ai 1113a temi.jo- ■ - - - - -- 1 jog net jam prie szirdies prilipo.Joniniu va'kara, prie žemos grineziukes kerdžiaus, užvažiavo karieta isz kurios iszsedo patogus jaunikaitis ir inejo in grineziuke.Nusidyvijo kerdžius ir pati o ir mergaite nes da in ju grineze- le niekad tokis ponaitis nebuvo o kada patogus ponaitis meilei : juos pasveikino jie net lyg žemes pasikloniojo o jis jiems pasakė jog yra bajoraitis, jog tu- ri visko pilna bet liūdna jam 1 labai nes namieje labai tyku ir nuobodu neturi ne paczios ne vaiku o jog toj grinezioje randasi patogi mergele tai norėtu ja gaut už paczia.Nesitikėjo to giliuko vargingi žmones, per tai tare in bajoraiti jog ta mergaite ne yra ju ■ locna bet rado girnoje ir užaugino kaip locna.Jaunikaitis to neklause ir tankiai atlankinejo grinezute pakol apsivedė. Po szliubui ' parsivežė savo patogia paeziu- le in savo dvara, palikes del kerdžiaus tiek pinigu jog galėjo sau gera ukininkysta insi- provyt. * * ♦Parvažiuoja bajoraitis in savo dvara o jo motina iszejo isz pakajaus ir klausia: — Ka už mergina parsivežt?— Tai mano pati, — misly- damas jog motina su atvira szirdžia priims — bet ji ant to tarė:—O kur jos tarnai, kur krai- czei ir pasega?Doras sūnūs, idant nesutepti melu savo lupu, pasakė jog jo pati nieko neturi, kaip tik yra dora mergaite o kada motina paklausė ir dažinojo isz kokio gimimo, labai užsirūstino bet ta rūstybe savije užlaikė ir su nuduota gerybe viską iszkvote. Ir nuo to laiko, laike neapykantoj savo marezia. Supratus tai marti verke diena ir nakti bet kasdiena buvo patogesne.Ne ilgai galėjo bajoraitis džiaugtis su savo patogia pa- cziule, sztai vėla Totoriai atsilankė in musu žeme — vėla degino, žudė — o kada jau ant gero pradėjo gaspadoriaut, musu vyrai ju sprandu ne czedijo bet savo sunkiais kardais kapojo sprandus laukiniu kalmuku.Bajoraitis, kaipo ir visi, paliko paczia namieje o pasikabino su pulku savo vyru guit kalmukus isz savo žemes o likus pati dvare pagimdė patogu sūneli.Tankei bajoraitis rasze prie jos gromata, dasižinodamas kaip laikosi ir ar giliūkningai perskyrė ja Dievas', prasze idant jam duotu žinot o kožna gromata motina pagriebė ir mareziai nedave. Motina, kada marti pagimdė kūdiki, liepe bobutei paslėpt o ant vietos kūdikio primest szunyti po tapi sūnui parasze, jog vietoje sūnaus, pagimdė nusususi szuni.Tuom lai kvarginga kūdikėli, nesenei užgimusi, indėjo in’ gurbą suvyniota, paleido ant gilaus upelio. Ir plauke kadi-.

i _ ; Ir davė jam apie dvideszimtsžuvininkas netoli žuvavo o pa-^ viską o ragana ant to atsake: I raudonųjų. Nusidžiaugė labaiAr tu žinai jog esi ant svie- brolis gavės taip daug pinigu o to, atsisveikinęs su broliu, iszejo.Ėjo labai toli ir kada priėjo mares, persikėle in kita szali. suko svietą nes tas pauksztelis Toje žemoje buvo tokis papra- mes o visi kareiviai sugryžo in yra daviku karūnos, daviku gi- savo namus, pas savoi paezias liuko ir turtu; kada visus kiau-— ir bajoraitis sugryžo pas pa- j szinukus iszdeda ir paliauja' da gyventojai in laukus o jeigu cziule, nes vos su ja pasisveiki- but gyvu, reikia ji ant jeszmo Į ant katro peties
o rvm Tnc ovniroro i ory izri.n.r /A izcici o rro I rvxr.o n*(i I1’0 ' n IZO7 f ii Iro o ■roc? I

mates plaukianti gurbą atida-jre. Rado kūdikėli kaip aniuole-1 to labai laimingas nes’ Ii kuri parsineszes namon augi- pauksztelio jeszkojo ne vienas no kaip savo locna.. j kunigaiksztis, ant tuszczio ap-Totorius iszgujo isz savo že- s timas jog kadaJkaralius numirė o nepaliko patamko, ėjo ta-
in trumpa valanda vislias dingdavo, ne tik triobas bet pagriebdavo paczia ir vaikus. — Sziadien turi visko o ant rytojaus Totoriai viską užgriebė. Inpuldavo in grinczia, žadindavo mažus vaikus o pusiau numirusia paczia, seseri arba duk- teresurisze vare in savo szali o parsivedė sotinosi be paliovos.Taip tai buvo 'kitados — ir isz to laiko ketinu del jus apra- szyt apie aukso pauksztuka — bet isz laik pasakau idant manes nekaltytumet ir už melagi nepalaikytume t nes tai asz tiktai ta paantrinu, apie ka musu tėvai kalbėjo o apie ka asz ausis pastatęs klausiau, — norite tai tikėkite, nenorite tai ne, — o asz savo pradedu.Tame tai laike kaip jau užminiau, laukinis Totoris in- sprudo in musu žeme, degino, žudė, musu merginas gėdino — jam buvo vis tiek, ar mužikas szlekta, panaite ar kaimo mergaite, kožna aptaisinėjo... o kraujas sriovems tekėjo.Vienas bajoras, aukszto gimimo nuo rytu bego nuo Totorių su savo szeimyna ir likos apie Volyniu pagriebti.Kaip in ju rankas,inpuole, tai pati bajorą sukapojo, ir jo tarnus, paczia pasiėmė su savim o mažiulele mergaite numėtė in krumus.Totoriai neužtrukdavo ilgai ant vienos vietos nes plauke kaip pavietre, viską plesze, žudė ir degino. Lenku vaiskas negalėjo ju visose vietose užklupt bet kada kur kaimene Totorių pasitikdavo tai gyvo ne vieno nepaleisdavo, — baisiai bijojo Lenku kareiviu. Už tai padaria piktybe kuogreieziausia bego in savo žeme.Apsielgia su bajoru Totorei nutraukė, ūkininkai iszeja isz girriniu kavoniu, vela pradėjo laukuose krutet o kerdžius be baimes gynėsi gyvulėlius ir žiurėjo ant girrios, ar laikais vilkas neselina prie kaimenes, o kada pamatydavo tai surikdavo: “U-ha! aha!” tai tas uodega pabrukęs bėgdavo atgalios in krumus.Vienas isz tokiu piemenų iszgirdo baisa verkianezio kūdikio ir ėjo ant to balso; sztai rado krūmuose pamesta kūdiki kuris rankutėms in kerdžių plescziojo.Paėmė kerdžius mažyte mergaite o patogia kaip aniuoleli, nes buvo geras žmogus o kas-gi to nepadarytu? 0 kad jis su savo bobele neturėjo vaiku, tai labai Dievui dekavojo už ta dovana: mylėjo mergaite abudu szirdingai o ir ji prie ju taip prisiriszo jog kada senei iszgin- davo gyvulius in laukus tai ji nenorėjo namieje sėdėt bet drauge su jais ganydavo.Bėt tas žmogelis buvo labai biednas jog negalėjo ne sau, nei paežiai o ir mergaitei inprovyt szventadieniniu drabužiu ir del to mergaite norint szvariai bet suvis prastai dėvėjo.Biednysta' žmogų nežemina ir tiktai kvailas tupinėja apie

no, paklausė apie jos sveikata, tuojaus pradėjo jo meile at- auszt o ji verksmu negalėjo su- sivaldyt.Vela in metus ar kiek dauginus, ■ kada vėla Totoriai in- puole in musu žeme, bajoraitis kaip ir visi, paliko paczia ir narna ir su kitais pasiskubino o jo pati vėla liko ne viena sunkiose dienose: drauge su motina. Ne ilgai laukus, vela pagimdė sūneli o motina pakalbino bobute idant vela pakisztu ka nors ir vietoje kūdikio padėjo katu'ka.'Tuom laik ir ta kūdiki paleido gurbe ant vandenio kaip ir pirmutini ir taip pasitaikė jog vela tas pats žuvininkas pagavo ir ta kūdiki. O parneszes namo džiaugėsi žuvininkas isz dvieju patogiu vaikeliu, vienam davė varda Girrius o kitam Duonius.Kada Totorius iszgeniojo ir visi kareiviai sugryžo in savo apygardas ir bajoraitis sugry- žo pas savo paczia ir kada da- žinojo, jog jo pati vela pagimdė vietoje kūdikio katuka, taip užsirūstino jog liepe ja instumt in tamsu kalėjimą lyg smert ir likos nekalta pati uždaryta. Bajoraitis isz neirrimasties pamėtė dvara ir iszkeliavo in svietą.* * *Netoli upes stovėjo žuvininko bakūžėlė -o toje bakūžėlėje augo du vaikai, vienas turėjo dvylika o kitas deszimts metu.Ir tie vaikinai, jeigu drauge su tėvu ne žvejojo, tai netolimoj girraitej pauksztinejo ir pasitaikė viena karta jog in kilpas inkliuvo pauksztukas su aukso plunksnelėms. Kada rado besipurtanti kilpose, tuojaus atpainiojo ir su dideliu džiaugsmu parnesze namon.Žuvininkas, tu vaiku priimtas tėvas, iszgirdo ant rytojaus cziulbanti pauksztuka ir kada prisiartino prie kletkos, rado lizdelyje maža auksini kiauszi- nuka.Gabendamas žuvis in miestą, paėmė ir ta kiausziniuka o kada nunesze pas auksiu tai už žuvis nieko nedave o už kiausziniuka užmokėjo raudoniki.Džiaugėsi 'žuvininkas neisz- pasakytai o kada kas rytas dirstelėdavo in lizdeli, kas diena rado kiauszinuka ir Ikožna karta gavo raudoniki.0 kada per metus žuvininkas auksinius kiauszinukus pardavinėjo, savo remesta pamėtė — gerai valgė o da geriaus gere ir buvo jam labai gerai.Bet ka, tas ne ilgai tęsęsi. Žuvininkas per ciela meta be pro- ces gyveno kaip ponas ir rnisli- jo jog tai bus lyg smert ir pinigu ne czedijo, kaip lengvai atėjo taip ir iszejo nes uždirbtas graszis geriaus skelse ir žmogus isz vieno du padarytu. Žuvininkas užmirszo apie pereito meto varga o ir ant mislies jam neužėjo kad sztai viena ryta, pagal savo būda, dirstelėjo in kletka ir nerado ne tik kiauszi- nuko bet ir pauksztukas gulėjo ; negyvas. Susirupines rankas užlaužė ir su aszaromls misli- jo, ka dabar pradėt.

as užtūpdavo iszkept o kas suvalgys galvoke1 pauksztukas, tas likdavo karatai bus karalium, kas ji visa su- j lium.

buklingus daigtus dirbo.Susikalbėjo tas senukas su pakelevingn jaunikaieziu, davė jam visokiu žolių isz savo^ darželio ir pasakė kaip su joms, apsieit, parode areziausia kelia in karalysta, kurioje jo brolis vieszpatavo ir taip atsisveiki-1 ne atsiskyrė: — jaunikaitis nu-! ėjo savo keliu o senis sugryžo in soda.Atkeliavęs jaunesnis brolis pas vyresniji, karalių, likos broliszkai priimtu, jog karalius isz to džiaugsmo dideli ba.nkie- Ivalgys, ministru, o kas jo skilvi i Ilgai po smerties bevaikio ta iszprovijo.karaliaus ėjo žmones in laukus Tame mieste gyveno taipos- ir lauke, tame prisiartino prie gi ta ragana, kuri norint turėjo ju jaunikaitis ir vos spėjo pri- < eiti tuojaus ant jo peties užtūpė pauksztukas.Visi paszauke jog tai tas karalium ir tas vargingas jaunikaitis, kuri žuvininkas užaugi- ' no, likos karalium.Jaunesnis-gi brolis likos pas i szinkori, po kurio galva, ka^> n akt rado deszimts raudonikiu ir taip pralobo, jog pamėtė kar- t czema o pilko sau dvara ir tarė in likusi vaikina: •— Mano vaike, jau man ne esi reikalingu ir gali sau eiti in svietą.Dykai vaikinas praszesi ir prižadėjo klausyt, nieko nema- czino; mislijo jog gaus kiek pinigu ant kelio, bet tuom pablu- do.. Szinkorius matydamas ir suprasdamas jo rūpesti, apie viską jam prisipažino ir kada vaikinas isz ryto rado po paduszka pinigus, padekavojo szinko- riui ir nusidavė pasiszokeda- mas in svietą. 0 kad jau daug pinigu susirinko jog negalėjo paneszt, apsistojo vienam mieste, nusipirko puiku mūra ir gyveno kaip didžiausias ponas ne- mislydamas apie nieką.Nebutu ant .svieto laimingesnio žmogaus kaip jis, jeigu ne ta ragana lyg tol jeszkojo to jaunesnio brolio pakol ji rado o kada rado, uždavė prisitaikius ant mygio po tam pilvą perpjovė, iszeme skilvi ir tuojaus pą- ti prarijo. Užsiuvo po tam pilvą ir užpylė gydaneziu laszu. Miegojo kaip negyvas apie dvi paras o kada pabudo, buvo sveikas kaip žuvis bet nuogas kaip pyplys nes nuo to laiko norint jeszkojo kas ryta po paduszka, tai ne supuvusio gra- szio nerado.Kada jau viską pragaiszino ir tam mieste neturėjo ka veikt, nuėjo vela in svietą.Eidamas, pasitiko su vienu seneliu, kuris kaip paregėjo vaikina, pasveikino ji, jog rodos nuo senei pažinstamas o vaikinas atsake: jog yra alkanas, suszales ir namon toli, tada senis prakalbėjo: — Žinau asz apie tavo atsitikimus 'geriaus ne kaip tu pats gali žinot — ir pasakė jam apie viską tas senelis apie jo motina ir jos pareiga, apie žuvininką apie aukso pauksztuka ir jo broli, jog likos karalium. Pasakęs tai da- dave:'jog ragana liepe po ju užgimimui padėti szuni ir katuka, jog su savo raganysta skilvi paukszcziuko iszeme isz viduriu. Tas senukas buvo kitados tos raganos vyru ir nuo jos daug iszmoko visokiu raganys- tu. Kada su ja gyveno tai jai perszkadijo daryme piktybių, tai užtai paVerte ji in meszkina, iszvare in girria o pati vela eme už vyra jaunesni — jis-gi pavidale meszkino daug metu praleido o per savo raganysta da- ejo to, jog vela žmogum pastojo. Dabar-gi per save daejo daug visokiu auguoliu jog ste-

suvalgys, bus labai turtingu lyg smert.Kaip tik žuvininkas apie ta iszgirdo, prižadėjo del raganos atiduoti skilvi ir tuojaus paukszteli nunesze, iszdarinejo ir užkiszo ant jeszmo, o slūginei liepe prie ugnies sukt, pats- . gi užsidarė su ragana idant pa- : sikalbet apie ateiti, kaip jis bus karalium o ji didele ponia. Vai- s kinai tuom laik lakstė po lauka : o kada iribego in grinczia, žiuri, : pauksztukas kepa ant jeszmo o i tuom laik slūgine buvo iszejus : laukan. 'Tuojaus pripuolė prie jeszmo, nutraukė pauksztuka, vienas nusuko galvele ir ja prarijo o kitas likusi stuobri arba visa paukszti suvalgė ir pabėgo abudu.Žuvininkas su ragana ateina pažiūrėt savo kepsnies, žiuri o ežia nieko nėra. Vos slūgines . neužmusze, bet ta iszsiteisino jog tai vaikinu darbas — jog jie suvalgė ir iszbego.Baisei supykęs, jog tie, kuriuos nuo smerties iszgelbejo, kuriuos užaugino, tokia klasta padare ir viska'dabar pražudė. Jau norėjo juos sukapoti, bet tie pabėgo.Susirupine tie du broliai, nežinojo kur eina o kada juos naktis užpuolė, užėjo in viena karczema ant nakvynes kur pavalgė prasta vakariene nes ant geros neturėjo pinigu, atsigulė prie pecziaus ant žemes. Rytmetyje, kada pabudo ir kalbė jo kur eis, szinkoris tuom laik eme sziaudus ant kuriu gulėjo vaikinai ir rado po vieno pa- duszka deszimts raudonikiu.Deszimts raudonikiu peksti ne vaikszczioja ir tas szinkoris prisisavino juos vogtiniu bu- du. Vaikinai mislijo jog juos tėvas atsivys ir kaip nors jiedu perpraszys tęva, kad galėtu namon sugryžt, lauke karezemoje bet ant tuszczio nes jau ir pradėjo artintis vakaras o tėvo kaip nematyt, taip nematyt ir vela apsiliko nakvot.Ant rytojaus kada tarp saves tarėsi kur eit, szinkorius vela rado po paduszka deszimts raudonikiu kuriuos vėla prisisavino.Treczia diena kalbėjo broliai tarp saves jog jau ne spasabas ilginus laukt ir jau pradėjo at- sisveikinet su szirikorium o tas tarė:— Puikus ponaieziai, juk da galėtumėt da viena nakti pernakvot, nes kam po svietą trankytis? Asz rytoj važiuosiu in miestą, pas jųdviejų tęva užvažiuosiu, perkalbėsiu ji tai be baimes sugryžszite namon.Ant tos prielankios rodos likos vela vaikinai karezemoje o kada tik szinkorius rado nuolatos po vieno szalyje deszimts raudonikiu ir kad žmones nesi- dyvytu jog laiko du vaikinus, tare in vyresni isz ju nes po jo galva nieko nerado:— Ar žinai ka, del manes per sunku judu‘abudu laikyt, asz norecziau jaunesni pasilaikyt o tu galėsi sau traukt in svietą.

Tame mieste gyveno taipos-daug pinigu, apmislijo karalių apraganaut ii’ iszimti isz viduriu galvute auksinio pauksztelio ir pastoti karaliene. Pribuvo ir ji pas karalių ant bankie- to, tam mierije, jog gales prie jo prisiartint ir padaryti pagal savo misles.Bet apsigavo nes kada pietus baigė valgyt, atnesze visokes kepsnis ir salota, brolis karaliaus tupėdamas prie saves visokiu žolių ir iszrinkes isz ju vienas, indejo paslapta in raganos torielka, o kada ta suvalgė, iszpuole isz jos viduriu skilvis ir isznyko o ji pati pavirto in kumele.Brolis karalius iszvede kumele laukan, pasibalnojo ir jode pora adynu laužydamas szo- nus su geru rimbu po tam liepe ' nuvest in stada ir paszert avižoms. * * *In dvideszimts metu po paso- dinimui in tamsu kalėjimą ku- nigaiksztienes, vela laukinei Totoriai užplaukė ant musu žemes, žudė visus, jog net žeme krauju persieme.-Priesz ta laukine goveda visi bego kur in- mane.Ant to dvaro ponios bajorie- nes kuri buvo kalinije nekalta kunigaikszcziute, pati bajoru- no, apspito Totorei ir jau pradėjo bromą kirst. Tame karalius, sūnūs kunigaikszcziutes skubinos ant sprando Totorių ir in laika spėjo atkeliaut, kada jau baigė bromą laužyt. Kara- liszkas vaiskas užklupo ant sprando laukiniu kalmuku ir in trumpa valanda didesne puse iszmusze o kiti pabėgo, palike sugriebtus daigtus isz dvaru ir bažnycziu. Karalius žinodamas kur jo motina patalpinta, tuo- jaUs liepe duris kalėjimo isz- muszt ir motina drebanezia ir susirgusia iszvede ant szviesos ir gražaus oro. Liepe po tam uždegti palociu isz visu keturiu szonu kuris sudege o po draug ir nelaba bajoriene, uoszve kunigaikszcziutes sudege.* * *Pargryže du broliai in karalysta savo, iszkele dideli ban- kieta ant kurio supraisze ne tik ponus bet ir biednus. Radosi tarp tu sveteliu, žuvininkas kuris užaugino karalių ir jo broli, taip-gi senukas, vyras raganos, atsirado ir kerdžius su savo paczia, kurie isz mažumes augino kunigaikszcziute, ant pat galo atkeliavo senyvas pustelninkas su ilga barzda o buvo tai tėvas karaliaus ir jo brolio. Kada davėsi pažint, su aszaromis džiaugsmo sveikinosi.
PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

BALTRUVIENE

Mano kūmas ne buvo namie, Iszvažiavo in V aname,Kas ten pasidarė, Badai keli vyrai sorkiu pridarė.Asz jam dabar parodysiu, Antru kartu pagiedosiu,Ji užvaduosiu, Ir pradėsiu:Mano szirdeles yra bobų kvailu,Kad prisipažysta prie svetimu klaidu.Tiktai isz kokio pleišO' apie bobeles paminėk,Tai tik klausyk,Bobele atsiszauke, Pasitempus ant manes kauke, Kad tai ant jos paduota, Ir reikalauja kad butu' iszduota.Isz maiszo yla iszlenda, Ir tai visada,Ir žirkles atsiliepia visada, Kada musai su ranka in stala.
Kas isz to bus, Jeigu taip kyla Montkarmas? Bobeles isz proto iszeina, In kitas stubas sueina, Liežuvius neszioja, Naujieneles rankioja.Ten yra nelabu,Girtuokliu bobų, Dabar da patylėsiu,Ant kito karto atidėsiu, O jeigu nepasitaisys, Tai savo vardus pamatys.

įSkrantone dvi flaperkos atsirado,Puikius szposelius iszdare, Viena stora ir mažesne, Antra augszta ir plonesne, Po karczemas su vaikinais valkiojasi, ‘Szoka ir gert provijasi,Vienas vaikinas in karczema atėjo,Ir mergina pabucziuot norėjo, Teisybe-, pabucziavo,Bet ant juoko pasilikt gavo, Mergina vaikina už kaklo paėmė, Ir baisei apveme.

Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie Lietuviszkos bažnyczios. Parsiduoda pigiai. Kreipkities in “Saules” ofisą, Maliauoy City, Pa.

Luzerneje buvo daug szdkiu, Prisirinko ant ju žmonių visokiu, Ir mudu su kurnu tarėmės važiuoti, Paszokti ir truputi pauliavoti, Bet blogas oras isžtiko, Tai mano kūmas namie pasiliko, Asz viena szokti negalėjau, 'Tai sau kamputyje sėdėjau, Ant szokancziu žiurėjau, Viena Lietuviszka sesyte, Keliu vaiku mamyte, Labai smarkei szoko, Isz ko buvo daug juoko, Kaip ant grindų pargriuvo, Ba užsigerus guzutes buvo.Geriau rūteles taip nedarykite, Per daug guzutes negerkite, Tada isz to nebus juoko, Isz tokio puikaus szokio.Ant baliaus buvo ir daug miestiniu,Tarpe parapijos vyru rinktiniu, Bet ne daug nukentejo, Be praliejimo kraujo apsiėjo.
1
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Žinios VietinesISZ LIETUVOS
— Kasyklos da ir szia san- 

vaite dirbs nes aplaike ta pave- 
linima nuo Unijos virszininku, 
kurie da vis negali susitaikinti 
su kompanijoms kaslink mo-‘ 
kesties, darbo valandų ir t.t.

— Praeita Ketvergo va
karą kilo ugnis name 424 W. 
ilarket uly., kuriame gyveno i 
Jonas Dalinskas, John Timko 
ir EJwardas Blackwell. Ugna-

MOTERISZKA
SZIRDIS

SUARESZTAVOJO VALKA
TA — PASIGAILĖJO, PO 

TAM JI ISZTEISINO.

sze, — insikisza moteris skun
dėja. — Ar tamsta neskambi
nai (palicijai? — Klausia ja 
teisėjas. — Gal ir skambinau 
neatsimenu. — Kaltintoju liko 
tik vienas palicininkas, kuriam 
teko su piliecziu grumtis. Vis 
del to teisėjas nekalta j i vyra 
nubaudė 75 litais arba 5 paras 
aresztot

Studentai Šukele Kariszka Demonstracija

Kaunas.,— Kauno teisime, 
ana diena buvo juokinga byla. 
Pas viena ponia norėjo in narna 
insilaužti girtas valkata. Ji

gesiai turėjo daug dai bo pakol pagga^e palicija ir liepė ji a-
apmalszino liepsna. Bledes pa
daryta ant keliu tukstaneziu 
doleriu, daugiausia per durnus! 
ir vandeni.

—-' Apie 7:45 vai. Panedelio 
ryta suszvilpe Kaiero bravoro 
szvilpine kuri apreiszke gyven
tojams kad visi aplinkinei but- 
■legerei anglių iszkeliavo in 
Harrisburga pasiprieszinti 
priesz perleidimą bylu per Le
gislature kurie uždraudžia kas
ti žmoniems anglis isz angliniu 
skylių arba butlegeriavima, 
įkas suvargins daugybe žmonių 
kurie neturi darbu ir isz to tik 
pragyvena.

•—• Praeita Petnyczios vaka
re kilo ugnis namuose 505—506 
W. Spruce uly., kuriuose gyve
ni; Stenskiu ir Bekeriu szeimy- 
nos. Tamoszius Kuczel, kuris 
gyvena skiepe, užkure pecziu 
sti smaluotoms malkoms ir tas 
padare daug durnu o žmones, 
manydami kad tai ugnis, davė 
signola ugmagesiams.

Keturi nauji mokytojai 
in. High School likos paskirti 
per direktorius o tieji yra: Ste
ponas Souczak, isz Moreos; Al
bertas Lutkauckas, Norman 
Jones ir Juze Unsin, isz miesto.

— Nedėlioję priėmė Pirma 
Komunija 16 vaikai ir 18 mer
gaites-Szv. Juozapo Bažnyczio
je, laike 9 valandos Misziu. 
Bažnyczia buvo puikei pa- 
puoszt a žiedais, mergaites pasi
rėdė baltoms sžlebukems o vai- 
kai.su juodais siutukais. Inspu- 
dis buvo labai gražus nes dau
geliams suaugusiu atmine taja 

. difena kada ir jie priėmė Dievo 
Duona prie altoriaus pirma 
karta. Kunigas Czesna pasakė 
inspudinga pamokslą del vaiku 
ir tėvu ir galima buvo matyt 
asžaros daugelio akyse.

• f Jonas Szimonaitis (Sim
mons), paeinantis isz Mahano- 
jaus, mirė namie po 243 Win
ter Avė., Hazletone, sirgdamas 
ilga laika. Velionis buvo kareje 
ir dalyvavo' daugeliuose mu- 
aziuose Franci joj. Prigulėjo 
prie S.S. Petro ir Povylo para
pijos. Paliko nubudime paezia 
Veronika ir broli Mikola. Jo li
kusi naszle po tėvais vadinosi 
Veronika Jazorskiute kuri ki
tados gyveno Mahanojuj.

resztuoti, bet teisme jo pasigai
lėjo ir liudijo, kad jis nekaltas. 

įSzito invykio smulkmenos to- 
ikios: Nelabai senai kažin kokia 
moteris paskambino telefonu 
in palicija praneszdama, kad in 
jos narna braunasi girtas pilie
tis, kuris jau buvo iszdaužes 
dura stiklus. Nuvykęs palici- 
ninkas trecziame aukszte ant 
laiptu vingio rado gulinti girta 
žmogų ir iszdau'žytus dūlu 
stiklus. Palicininkas priėjo 
gulinczio pakelti, bet vos tik 
prisilenkė prie jo, kaip pasta
rasis iszoko nuo žemes ir kibo 
grumtis su palmininku. 
Triukszmadario, pasirodė, bu
tą gana stipraus vyro ir pali- 
cininkui reikėjo intempti visais 
jėgas, kad .nebutu nugalėtas. 
Pagaliau jie . abudu parkrito 
ant laiptu ir nusirito net in 
antra aukszta. Tuomet palici- 
ninkui in jpagial'ba atbėgo ten 
gyvenęs. szaulys ir triukszma- 
dari sutvarkė. 'Kaip palminin
kais nuėjo paskambinti in nuo
vada, karingasis pilietis isz 
Szaulio nagu vėl paspruko ir 
pasileido bėgti. Deja, per susi
jaudinimą nesiorientavo ir ne
pataiko iszbegti in ulyczia bet 
pakliuvo tiesiog in namo rusi. 
Balsyje pilietis buvo vėl pa- 
cziuiptas ii' atgabentas in nuo
vada. Nesenai szi byla buvo 
sprendžiama apylinkes teisme. 
Teisman buvo pakviesta ir ta 
moteris kurios name durys bu- j 
vo Sudaužytos. — Kelei trink- į 
szma nuėjės pas iszita ponia’/ 
klausia kaltiiramaji teisėjas. 

■— Ne, asz jokio triukszmo ne
kėliau. Buvau nuejas tik atsi-' 
imti pinigu už remontą. — O į 
kas iszdauže daru stiklus ir 
grūmėsi su palmininku? — vėl 
teiraujasi teisėjas. — Pasly
dau ir griūdamas netyczia isz- 
daužiau, aiszkinasi kaltinama
sis. — Jokio skandalo nekėliau, 
sėdėjau ant laiptu, ir gana. — 
Tikrai jokio triuksEino nebuvo 
žmogus netyczia Įauga iszmu- ,

VAGIS — KALBĖJOSI SU 
DIEVU.

Kaunas.,— Priesz teisybes 
stalo atsistojo Meczius Zinke- 

i viezius, jau kelinta karta tei- j 
siamas už vagiliavima. Ana' 
syk (sprendžiant teismui jo by
la jis teisindamasis sake, jog 
vagias del to, kad esąs kan
kinamas nuomario, kaip isz 
nuomario atsigaunas, tai ne
valdąs savo jausmu, ne turis 
valios ir vagius. Bet, girdi da
bar užejas geru vaistu nuo nuo
mario ligos, o kaip pasveiksiąs, 
tai nevogsiąs. Tada apygar
dos teismas ji nubaudė 9 men
esius paprasto kalėjimo. Da
bar, 23 d. Kovo Zinkeviczius 
vėl buvo kaltinamas laikrodi 
pavogęs. Bet teisme jis ir vėl 
pradėjo kalbėti apie priepuoli, 
laikydama^ ji didžiausiu savo 
nusikaltimu kaltininku. Pir
mininkas kaltinamajam sako, 
kad tie jo priepuolei kada pasi
kart oja, o su priepuoliais kar
tojasi ir vagystes. Sako, nuo 
abieju ligų nepaisveiksi. Tei
siamasis Zinkeviczius szoko 
aiszkintiS: iSzviesiaiusias teis- 

‘me! Per sapna asz kalbėjau įsu 
paežiu ponu Dievu. Jis mane 
užtikrino, kad daugiau prie
puoliu nebuis, kad asz pasveik
siu ir galėsiu gerai gyvent. 
Apygardos teismas Zinkevi- 
cziu pripažino kaltu ir nubau
dė pu'siantru metu sunkiuju 
darbu kalėjimo.

»OMI(

W T(!ih*--
W «An^HSr

Studentai isz Chicago Universiteto ana diena šukele demonstracija priesz kare. Stu
dentai neszesi plakatus su tink amais plakatais kaip tai aid paveikslo matome. Vienas isz stu
dentu turėjo plakata su paraszu: “Mes norime futboles o ne karabinus.”

LAISVASIS
DANCIGO S

MIESTAS

SHENANDOAH, PA

j Bu baloje atsibuvo laido
tuves Edvardo Koons, 221 N. 
West 'uly., kurios atsibuvo su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Graborius 
Levanaviczius laidojo.

— Citizens National Banka 
iszmokes savo depozitoriams 
$91,000 doleriu, 9-ta d. Gegu
žio. Visi kurie turėjo pinigu to
je Lankoje lai atsiszauikia 20-ta 
d. Gegužio.

Ana diena tarp kitu vai-. 
etiniu darbininku likos prasza- 
lintas nuo dinsto Juozas Pape- 
lis ir daugelis kitu o in j u vie
tas likos paskirti kiti. Tukstan- 
cziai buna praszalinti isz darbu 
o in ju vietas aplaiko darbus 
Jiepubl ikonai.

Sako Florian E. Sokolov, 
yra vieniais graižiaušiu pasaulio 
miestu. Senovejė jis buvo la
bai svarbus. Jis, prie Baltijos 
juros, “Gintaru Pakrantėje.” 
Pusiauracziu • Dancigą apsupa 
gražus kalneliai, mieste yra se
novės bažnycziu ir boksztu 
taipgi gražiui namuku. Moder- 
niszki trobesiai dalinai tik ga
dina bendra miesto vaizda. 
Dancigo istorija įsena. Vienuo
liktojo iszimtmeczio pradžioje 
toje vietoje, kur dabar miestas, 
atsirado žveju’kaimas .ir apsi
gyveno Slavu kilmes t žmones, 
Kaszubai [Kaszu'by]. Dvylik
tame, ir tryliktame/sižimtme- 
cziuose Dancigas priklausė 
Pomereli j os Slay u kunigaik- 
Szczi’ams. Veliau.'jrs keletą kar
tu ėjo isz ranku in rankas, bet 
ir blogiauisibse. apystovose jis 
iustenge 'likti nepriklausomai.' 
Tik nuo 1793 iki 1920 metuoise 
priklausė Vokietijai.! Per pen
kis szimtu's metu. Danei jas 
tvarkėsi savarankiai. Nuo 1454 
m., iki Lenkijos (padalinimo 
a'sztuoniolikto szimtmeczio pa
baigoje Dancijas turėjo polili- 
na ir ekonomine • autonomija 
Lenku protekcijoj. Autonomija 
buvo tiek plati, kad' Dancigas 
galėjo svetimose ‘valstybėse 
turėti, savo atstovybe'ir, reika
le, 'skelbti ikara. Dpi Dancigo 
santykiu islu Lenkija istoriku 
tarpe eina ginezaid Vokiecziu 
istorikai tvirtina, kad tai bu
vusi “Asmenine Unija” su 
Lenkijos valstybe. Per 340 me
tu Dancigas buvo Lenku pro
tektorate. Tai sakoma, buvęs 
gal geriausias laikotaipis mies
to isterijoje. Dancigas visuo
met buvo ir tebėra giynai Vo- 
kiSzkas miestas. Prekybos at
žvilgiu Dancigas buvo auksz- 
cziatusiai isžkiles septyniolikto 
szimtmeczio -pradžioje- Mis-z- 
kas ir gimdai iszt^jcnkijos, Lie
tuvos ir Ukrainos buvo iszsius- 
ta per-Dancigą ’ in Olandija, 
Anglija, Prancūzija, Ispanija ir 
kitas szalis. Dancigo archy
vuose galima rasti sutarczlu 
beveik su visomis Europos 
valstybėmis. Tas rodo, jog 
tuo laiku Dancigas buvo vie
nas žnniausi'u prekybos centru,. 
Kaip Dancigą užėmė Prūsija 
tai jis pasidarė ne taip žymus; 

Kada 14 aktorkos buvo pargabentos isz New Yorko ant paridare antraeiliu Vokietijos 
Golden Gate parodos jas pasitiko kitos aktorkos ant eroplano| uostu. Ji toli pralenkė Ham- 
stoties suszitais paraszais. Merginos manydamos kad tai burgąs, Bremenas ir Sztetinas. 
straikierkos, pradėjo kabytis viena kitai in plaukus pakol jas Bet Dancigas daug laimėjo 
perskyrė palicija kuri vėliau iszaiszkino merginoms tąjį “juo- kitais atžvilgiais^ pradėjo ne- 
ka,.” . ~ paprastai augti kaip pramones

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

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

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.
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centras, pasidarė iszvarus ir 
tvarkingas. Bendrai imant, 
susidėjimas su Prūsija atnesze 
daugiau bledes negu naudos. 
Ęinanlt. Versaies sutartimi, 
1920 m., Dancigas vėl (paskelb
tas. laisvu miestu ir pavestas 
Tautu Sąjungos protektoratui. 
Tai buvo savotifežkas kompro
misas tarp suinteresuotu vals
tybių. Kai kurios valstybes 
norėjo Dancigą pavesti Lenki
jai, kad davus jai galimybes 
iszeiti iii jura. Tam pasiūlymui 
griežtai pasiprieszino. Anglija. 
Didele Dancigo .gyventoju dau
guma in laisvo ir autonomiszko 
mieisto inkūrima pažiurėjo su 
nepasitikėjimu ir skaitė save

Dancigo padarytos sutartys 
neturi tarptautines reikszmes. 
o Tautu Sanjungos komisio- 
nieriai laikosi kaip tik prie- 
szingos nuomones. Lenkija 
kontroliuoja Dancigo geležin
kelius ir turi besąlygine teise 
naudoti uosta, kuri tvarko 
taryba isz vienodo Lenku ir 
Daeigiecziu skaieziaus be ne- 
itralaus pirmininko. Lenku 
respublika Dancige atstovauja 
tam tikras komisionierius, o 
kitas valstybes konsulai, kuriu 
paskyrima tvirtina Lenku vy
riausybe. Visokius nesusipra
timus tarp Dancigo ir Lenkijos 
sprendžia Tautu Sanjungos ko
mi si j onierius, gyvenas Denci-

Vokiėtijos pilieczeis, pareiszke ge. Jei viena ar kita puse jo 
nuosprendžiu yra nepatenkin
ta, gali apeliuoti in Tautu San
jungos Taryba. Laisvojo mies
to konstitucija, kuri paskelbta 
1922 m., Liepos 12 d., numato 
dvi legistiatyves instaigas: Vo- 
Ikstaga [parlamenta]. ir sena
tą. Parlamentas susideda, isz 
120 nariu, kuriuos gyventojai 
renka slaptu ir visuotinu -bal
savimu. Balsuoti gali' abieju 
lycziu pilietoziai, kurie turi ne
mažiau kaip 20 metu amžiaus. 
Senatas turi. 22 atstovus, ku
riuos iszrenka parlamentas. 
Pirmininkas ir 7 senatoriai yra 
iszrenkami 4 melams iir sudaro 
vyriausybe. Vice-Pirmininkas 
ir 13 senatorių renkami neribo
tam laikui. Valdžioje jie uži
ma antraeiles vietas. Parla
mentas turi teises (priversti se
natorius atsistatydinti. Sena
tas ne tik kooperuoja su parla
mentu invairiu instatymu lei
dime, bet yra ir vyriausiu lais
vojo miesto autoritetu, Lais
vasis Dancigo miestas kartu su 
Zoppot (Baltijos Monte Carlo); 
Oliva, Langfuhr ir ju apylin
kėmis užima 1,888 ketvirtain- 
iszku kilometru ir turi 390,000 
gyventoju 62 procentas P’rotes-

kad priesz. juos naudojama 
prievarta. Pradžioje Lenkijos 
santykiai įsu Dancigu buvo la
bai intempti. Invyko daug at- 
sistikimuu Lenkai nutarė sta
tyk savo uosta ,kuris žinomas 
vardu Gdynia. Sukūrimas 
laisvos valstybes, kad davus 
Lenkijai galimybes iszeiti in 
jura, šukele daug nesusiprati
mu, kurie nėra dar nei szian- 
dien iszlyginti. Po ilgo krizio 
1927 m., santykiai tarp Lenki
jos ir Dancigo žymiai pagerėjo, 
nors ir dabar jie dar nėra toki, 
kokie turėtu bulti. Stambiau
sia. Lenkijos iszvežimo dalis 
eina per Dancigą, nors Gdynia 
per metuls gales aprūpinti 
10 milijonu tonu iszvežima. 
Versaies sutartimi, laisvas 
Dancigo miestas taikos ir karo 
metu pavedamas Tautu San
jungos protektoratui. Jokia 
svetima valstybe negali Danci
ge laikyti savo kariuomene. 
Lenkija veda Dancigo Užsie
niui reikalus, bet tam tikruose 
atsitikimuose prie Lenkijos 
konsulatu Dancigas gali turėti 
savo atstovus. Nuomones ski
riasi del Dancigo nepriklauso
mybes. Lenkija tvirtina, kad

tonu, .34 procentas Katalike, 
Pats Dancigo miestas turi 
yirsz 200,000 gyventoju . Be 
miszko ir augliu, Lenkai per 
Dancigą iszveža cukru, nafta, 
grudus, cementą ir t. t. Impor- 

I tas susideda isz žemes ūkio 
maszinu, miltu, traszu, odų, 
silkių. Dancigas yra vienas 
svarbiausiu centru silkių pre
kyboje. Audringasis laikas 
santykiuose tarp Leidcijos ir 
Dancigo, kaip ir praėjo per 
paskutinius kelis metus Tautu 
Sanjungai beveik nebe reikėjo 
svarstyti Dancigo nesusiprati
mu. Didele Daneigiecziu dau
guma tebėra karszti Vokietijos 
patriotai. Jie gal arszesni na
cionalistai už Vokietijos gy
ventojus. Kai kurie ju ir da
bar tebegarbina Kaizeri ir yra' 
insitikine kad laisvo miesto 
dienos suskaitytos. Bet ben
drai nacionalistu partija [Deu- 
tschnationale Volkspartei] žy
miai nustojo isavo intakes. E- 
konomiszki reikalai pradeda 
imti virszu.. Dauguma gyven
toju (supranta, jog tuio atžvil-- 
giu Dancigui nepalyg'įnamai 
geriau likti dabartinėje būklė
je, kaip susidėti su'Vokietija. 
Dancigo uosto judėjimas dabar 
keturis kartus didesnis, kaip 
priesz kare. Todėl pradėjo 
spareziai vystytis prekyba ir 
pramone. Lenkija nesikisza 
in laisvo miesto vidujine tvar
ka, jeigu neskaityti panasziu 
dalykui, kaip save paszto dėžių 
primetimą miestui. Dancigie- 
cziai vysto Vokiszka kultūra. 
Priesz kiek laiko in. Dancigą 
buvo atsilankęs Lenkijos pre- 
mieras ir Dancigiecziai pasiti
ko ji gana prielankiai.

Atpasakojo,—•
Arėjas Vitkauskas.

MADAM ABRIDGE.
Gabi pranaszautoja ir inspe- 

toja ateities, kuri pasako jusu 
praeiti ir ateiti, kas atsitiks. 
Pasako vardus jusu neprieteliu 
ir draugu. Suteikia jums rodą 
visuose jusu reikaluose ir visa 
ta, ka norite žinoti. Užganedi- 
nimas gvarantuotas. Dabar yra 
apsigyvenus privatiszkam na
melyje Lakewood Parke arti 
Mahanoy City. Ofisas jau ati
darytas.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* laatikimiausia Graboriaa 

:: Gabiausia* Balaamuotoja* ti 
, , Geriausi* Ambulance _ 

patarnavimo ežioj J) 
apelinkeje. Bile ko- (v 
kiam laike; diena ar

1 naktį. Visada turi pil- F 
na pasirinkimą meta- <. L 
liszku ir kieto medžio 1 
Grabu. Laidoja nu- ' 
mireliu* pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterema. Prieinamo* 
preke*

DL OFISAI:
MAHANOY CITY;518 W. Sprue. 3* 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 43» Willing Straw 

U.II Talnfnna* KXBJ

Merginos Mokinasi Lekiojimo Su Eroolanais

JSJ-. ,d.m^S*:.<X

Westfield, Mass., kolegijos studentes pradėjo mokytis lekiojimo su eroplanais ir lyg 
isziol jau 30 merginu įnsirasze in taja mokykla ir kaip rodos bus geros Įekiotojos.
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