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Isz Amerikos
PAAUKAVO

50 CENTU ANT 
BAŽNYCZIOS

VYRAS JA PASZOVE.
I -------------

'Jefferson, Me. — Szoves du 
szuvius in krutinę savo paczios, 
Guy Cantlin, 50 metu, paleido 
sau kulka in smegenis ir atliko 
ant vietos. Motere kalbėjo li- 
goributeje buk jos vyras ko tik 
nepasiuto isz piktumo kada da- 
ži'nojo buk ji paaukavo 50 cen
tu ant vietines bažnyczios. Vy
ras buvo labai skupus žmogus.

MOTERĖLES ISZDUODA 
ANT METO 200 MILIJONU 

ANT PATOGUMO.
Chicago. — Frances Martell, 

pirmininke Amerikoniszkos 
Drauguves Patogumo, ana die
na iszdave savo metini raparta 
kuriame paduoda buk Ameri
koniszkos moterėles ir mergi
nos iszduoda ant meto dau- 
giaus kaip 200 milijonu doleriu 
ant užlaikymo savo patogumo 
o isz tos sumos iszduoda 113 mi
lijonus ant padabinimo savo 
plauku. Nėra ko sebetis kad ki
ti sklypai vadina Amerikonisz- 
kas moteres patogiauses.

BRAZILIJA PIRKO DAUG 
GELEŽKELIU INTAISYMU.

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Ana diena Brazilijos valdžia 
padare kontrakta su American 
Locomotive Works ir su kitoms 
kompanijoms ant padirbimo 17 
dideliu lokomotivu, 1,000 tavo- 
rinu vagonu, kurie kasztuos 
apie szeszis milijonus doleriu. 
Tas davė daug darbo lokomoti
vu dirbtuvėse ir geležies pra
monėje.

®r'
VAIKUTIS MIRĖ NUO 
CZIULPIMO PYPKES.

Newburg, Pa. — Tėvo pypke 
buvo priežastim mirties vie
nuolikos menesiu senumo Jo
kūbo Frazier, kuris pavojingai 
apsirgo nuo cziulpimo tėvo 
pypkes. Tame laike tėvo nesi
rado namie. Kūdikis suradęs 
tėvo pypke isz jos iszcziulpe ni- 
kotinos sultis nuo ko apsirgo ir 
mirė ant rytojaus.

PASIPRIESZINO PRIESZ 
REGISTRACIJA ATEIVIU.
Scranton, Pa. — Distrikti- 

niam sude prasidėjo protestai 
prieszais registracija ateiviu 
Pennsylvanijoj, kad kožnas 
ukesas butu registruotas ir jo 
pirsztu antspaudos butu taipgi 
registruotos ir da turi mokėti 
už laisnus. Priesz taisės tiesas 
pasiprieszino daugelis žmonių 
tvirtindami buk tosios tiesos 
yra nekonstitucijonaliszkos ir 
neteisingos nes kožnas žmogus 
turi laisve ir neprivalo būti re
gistruotas kaip kokis gyvulys. 
Bet kiti tvirtina kad tas už
bėgs bolszevizmui ir negeistini 
gyventojai turės sėdėti malszei 
arba bus iszguiti in ten isz kur 
pribuvo.

Ant Galo Gavosi Isz Kalėjimo Ir Dabar 
Lankysis In Kolegija

Joan, dukrele Warden Lewis E. Law.es, dažiuretojas ka
lėjimo Sing-Sing, New Yorke, kuri yra vienatiniu kūdikiu ko
kis kada gimė tam kalėjime, ana diena apleido tuosius murus 
ir dabar nusiduos in Pembroke kolegija lavintis moksle Provi
dence, R. I. Tėvas nuvažiavo dr auge su dukrele kad parengti 
jos kambarėli kolegijoj.

PRIŽADĖJO JAM 
SURASTI SKARBA 
ISZGAVO ISZ JO 6,500 

DOLERIU.

Allentown,, Pa. — Czionaiti- 
nei Vokiszki gyventojai yra la
bai lengvatikei ir tiki in viso
kius užžadus ir burtus o vienas 
isz tokiu buvo farmeris Oliver 
Steeley, 64 metu. Apsakė jisai 
vaistinei palicijai buk Petras 
Reinhard, 49 metu, prižadėjo 
jam surasti puodą aukso kuris 
badai buvo užkastas da už lai
ko Washington©, per czionaiti- 
nius gyventojus kurie turėjo 
bėgti nuo Indijonu ir palikti 
viską paskui save. Petras pri
žadėjo jam surasti taji auksa ir 
per tris metus mokėjo jam už 
jo patarnavima ne tik pinigais 
bet malkoms, bulvėms, kernais 
ir net pasiėmė nekurtuos ra
kandus isz namo, ant galo ne
galėjo nukensti jo godumo ir 
pranesze apie tai palicijai. Per 
tuos tris metus iszgavo jisai isz 
to lengvatikio 6,500 doleriu.

23 METODISZKI KUNIGUŽ- 
IAI EKSKOMUNIKUOTI.

Ocean City, N. J. — Laike 
czionaitinio Metodistu seimo, 
23 kunigužiai apleido svetaine 
protestavodami kad bažnyczia 
Metodistu Protestonu susivie
niju su Metodistu bažnyczia ir 
buvo prieszingi jos instatu. 
Vyskupas Richardson visus 
ekskomunikavojo ir daugiau 
jie negales laikyti pamaldas.

RADO MOTERES GALVA 
PELENU KUBILE.

Darlington, Tex. — Mažas 
szuniukas, jeszkodamas sau 
maisto, užtiko moteriszka gal
va szaszlavu kubile. Darbinin
kai dirbanti ant ulyczios gir
dėdami nuolatini staugimą szu- 
niuko, atėjo pažiūrėti ko jisai 
taip loja. Persigando nemažai 
kada paregėjo moteriszka gal
va. Dave apie tai žine palicijai 
kuri pradėjo tyrinėti prie ko 
toji galva galėjo prigulet ir kas 
ja inmete in kubilą.

NENORĖJO KLAU
SYTI JO JUOKU

PERSI'SKYRE NUO JUOS.

Alfred, Me. — Viena isz 
svarbiausiu priežaseziu Ar- 
mondo Noletto buvo ant persi
skyrimo nuo savo pacziules 
kad ji nesijuoke kada jisai kal
bėdavo jai juokus bet juokda
vosi szirdingai, jeigu kas kitas 
kalbėdavo juokus. Už tai ne
karta suplakdavo ji ir iszko- 
liodavo ji prie svecziu. Mottere 
aiszkino sudžiui buk tieji juo
kai kokius kalbėdavo jos vy
ras jau taip buvo pasenia kad 
turėjo net barzdas ant ju.

VISI PINIGAI DINGO SU 
TARNAITE.

Philadelphia. — Per daugeli 
metu Mrs. Estera Marcus ne- 
sziojosi su savim visus pinigus 
kuriuos buvo susiezedinus per 
visa: savo gyvasti, kur tik eida
vo. Isz pradžių nesziojosi pini
gus mažam krepsziukyje bet 
kada suma pasididino ant tuks- 
taneziu, pradėjo neszioti diržą 
aplinkui liemeni. Ana diena už- 
mirszo apsijuosti savo pinigini 
diržą ir iszejo in miestą o kada 
sugryžo namo, nerado savo 
diržo ,su pingais ir juodos tar
naites kuri iszszvilpe su pini
gais — viso apie 14 tukstaneziu 
doleriu. Moteres vyras užsiim
davo kraustymu rakandu.

PALIKO VISA SAVO TUR
TĄ SZVOGERKAI.

Philadelphia, Pa. — Henry 
Lagan mirdamas paliko beveik 
visa savo turtą del savo szvo- 
gerkos, Mrs. Annie Lagn, už 
tai kad ji buvo gera del jo mo
tinos. Turtas susideda isz 5,000 
doleriu pinigais. Savo broliams 
Jonui ir Danieliui paliko tiktai 
po 5 dolerius.

Testamente pažymėjo kad jo 
szvogerka Ona “visados buvo 
gera jo motinai, patarnaudavo 
jai visame kada buvau gyvas 
ir žinau kad po mano mireziai 
bus gera del mano motinos.”

PER SKAITYMĄ 
LAIKRASZCZIU

PAŽINOJO APIE SAVO OI- 
LIUKI — APLAIKE $25,000.

Philadelphia, Pa. — Daugeli 
sykiu žmones dažino apie savo 
gimines, nelaimes, atranda sa
vo gimines ir kitus atsitikimus 
skaitydami laikraszczius. Per 
taji nuolatini skaitymą laik- 
raszcziu Patrikas Rordan, 63 
metu amžiaus, kuris dirbo ant 
geležinkelio, skaitydamas tūla 
vakara laikraszti, patemino ne
paprasta žinute. Perskaitė jis 
žinute laikrasztyje buk jo pus
brolis paliko 25,000 doleriu del 
kokios ten prieglaudos. Patri
kas tuojaus susirasze su advo
katais kad sulaikyti taji testa
menta, ant tuju pamatu, kad 
velionis nežinojo kur randasi 
jo pusbrolis, kuriam ketino pa
likti visa savo turtą. Sudas se
nukui pripažino palikta turtą 
ir dabar ant senatvės sau pa
silsės. Jeigu nebutu skaitės 
laikraszcziu tai nebutu žinojas 
apie tai ir turtas butu paskirtas 
prieglaudai bet Patrikas nebu
vo godus žmogus ir paaukavo 
ant tos prieglaudos 5,000 do
leriu.

PULASKIO DIENA PRIPUO
LA 11 DIENA SPALIO

\ (OCT.)
Washington, D. C. — Pre

zidentas Rooseveltas apskelbė 
diena 11 Spalio-Oct. “Pulaskio 
Diena, kaipo atminti jo 160 
metu mirties dienos ir kad 
Amerika pagerbtu prigulin- 
cziai taja diena generolo Pu- 
laslkio, Lenkiszko didvyrio. Ge
nerolas Pulaskis mire 11 Spalio 
(Oct.) 1779 mete, po musziui 
prie Savannah. Pribuvo jisai 
isz Lenkijos in pagialba Ame- 
rikoniszkiems pasikeleliams 
kovoti priesz Anglikus ir pri- 
gialbejo iszkovoti laisve.

KŪDIKIS GIMĖ IN 5 MINU- 
TAS PO MOTINOS 

MIRCZIAI.
Cincinnati, Ohio. — Priesz- 

laikinis kūdikis, kuris gimė in 
laika penkių minutu po mir
eziai motinos, sziadien yra 
sveikas ir gyvas norints moti
na turėjo paūkauti savo gyvas
tį už ji. Motina, Mrs. Eleonora 
McGraw, mire nuo gerkles li
gos.

BUVUSIS NEVALNINKAS 
MIRĖ TURĖDAMAS 110 

METU.
Salem, N. J. •—■ William 

Green Staples kuris kitados 
buvo nevalninku Virginjoj, mi
re czionais po trumpai ligai. Se
nas nigeris turėjo 110 metu ir 
skaitė be stiklu. Kalbėdamas 
apie savo nelaisvinga gyveni
mą, senukas kalbėdavo kad jis 
buvo vienas isz 13 vaiku, bet 
trys jo broliukai mirė nuo ba
do. Jisai turėjo dvylika vaiku. 
Tankei senukas sau atsiminė 
kad neturėjo užtektinai valgyt 
pakol nedaejo lyg 38 metu o 
pirmutinius czeverykus aplai- 
ke kada turėjo 39 metus, . u

LENKISZKAS
KUNIGUŽIS

APKALTINTAS
UŽ ŽUDINSTA SAVO DUK
TERS — APSUDINTAS ANT 
ELEKTRIKINES KĖDĖS.

Camden, N. J. — Baptistu pa
rapijos Lenkiszkas kunigužis 
Vladas Dworecki, kuris pasam
dė jauna vyruką ant nužudymo 
savo dukters Vandos už ka jam 
prižadėjo duoti szimta doleriu, 
kada aplaikys po jos mireziai 
5,000 doleriu insziurenc pini
gus, likos pripažintas kaltu žu- 
dinstos dukters ir apsudintas 
ant elektrikines kėdės arba ant 
viso amžiaus in kalėjimą. Džiu- 
re apsvarstinejo jo kalte net 
per vienuolika valandų.

MOTERE 60 METU AM
ŽIAUS PAGIMDĖ 

TRYNUKUS.
Palmdale, Calif. — Dakta

ras Fred Garlock apreiszke 
laikrasztininkams buk netoli
moje ligonbuteje tūla motere, 
kurios pravarde da neiszdave, 
turėdama 60 metu amžiaus, pa
gimdė trynukus — dvi mergai
tes ir sūneli in laika szesziu va
landų. Motere sveika, kaipo ir 
trynukai. Tėvas vaiku yra pa
prastas darbininkas. Porele ap
sivedė trys motai adgal.

LAIVAI ISZPLAUKE PASI
TIKTI LAIVA IROQUOIS.
Washington, D. C. — Keli 

kariszki laivai likosi iszsiunsti 
pasitikti pasažierini laiva Iro
quois kuris plaukia in Amerika 
su 584 pasažieriais, Ameriko
nais, kurie plaukia isz Euro
pos ir ji apsaugos nuo torpeda- 
vimo per submarinus. Laivas 
ketina atplauki apie LUtarnin- 
ka ar Sereda. Yra tai tas laivas 
apie kuri Vokiecziai pranesze 
valdžiai buk ji ketina torpe- 
duot kada prisiartinęs prie 
Amerikoniszko pakraszczio bet 
per kokia vieszpatyste tai to 
nepranesze.

RŪKYDAMAS “MARIHUA
NA” PASZELO IR NUŽUDĖ 

SAVO MOTINA
New York. —■ Rūkydamas 

paperosus vadinamus “reef
ers” padarytus isz žoles mari
huanos, 34 metu Jake Stack
pole, nužudė savo 69 metu am
žiaus motina, perpjaudamas 
motinai gerkle, po tam pats sau 
panaszei padare. Nuo kokio tai 
laiko pradėjo jis rūkyti už
draustus paperosus “reefers” 
padarytus isz žoles marihuanos 
kuriuo valdžia uždraudė rūky
ti nes nuo ju žmogus taip in- 
szela kad nežino ka daro. Ka
da senuke motina jam pradėjo 
ana diena iszmetineti jo bloga 
papratima, tasai taip inszelo 
kad pagriebė ilga mėsini peili 
ir perpjovė jai gerkle nuo au
sies lyg ausies.

■—• New Yorko ligonbute 
pristato savo ligoniams po 60 
valgiu diena ir nakti ir duoda
mi drapanas del vargingu 
žmonių:. Miestui tas kasztuoje 
po 5 .dolerius kožna minuta.

ISZ EUROPINES KARES
ROSIJA APŽIOS

r LIETUVA
LIETUVA TURES SUTIKTI 
ANT VISU RUSIJOS PAREI
KALAVIMU; LATVIJA JAU 

PASIRASZE; VENGRIJA 
SZAUKIA MOTERES IN 
KARIUOMENE; RUSIJA 
ARESZTAVOJA ŽMONES

UŽ KROVIMĄ MAISTO.

Moskva. —Lietuva turės pa- 
siraszyti ant taikos su Rusija 
už keliu dienu ir sutikti ant vi
su pareikalavimu Rusiszkos 
meszkos. Latvija jau pasirasze 
ant sutaikęs ant deszimts metu, 
panaszei kaip padare Estonija 
ir kaip rodos tai Rusija apžios 
visa Balkana. Tosios taikos 
duoda Rusijai uždėti kariszkas 
pristovas, laukus del eroplanu 
ir naudoti pristovas kaip Lie- 
poju, Ventspile ir Rygos inlun- 
ke.

Lietuvisžkas ministeris, Juo
zas Urbszys jau sugryžo isz 
Moskvos bet su kokioms iszly- 
goms tai nežino nes dabar tu
rės posėdi su prezidentu Sme
tonų apsvarstyt taja Rusiszka 
sutaiką.

Manoma kad toji sutaiką tų
jų mažu sklypeliu yra ta, kad 
Rusija apsaugos juos nuo už- 
klupimo ateityje ne tik nuo Vo
kietijos bet ir nuo Anglijos.

SUPRANTANCZIAI PA- 
AISZKINTA.

Norvaiszu Pavalaika viena 
syki parsisamdė pas girininką 
malku kirsti. Na, jis ten kirto 
kaip norėjo.

Apyvakariais atėjo ir Kni
sius, Pavalaiko draugas darbo 
jeszkodamas ir klausia girinin
ko:

— Ar sunkiai Pavalaika dir
ba? i : ■

— O, jis sziadien jau tris kir- 
vakoezius nulaužė — pastebėjo 
girininkas.

— Tai gal kad sunkiai Pava
laika dirba — nuskunde Kai
rius apgailestaudamas.

— O ne. Jis nedirbdamas 
juos nulaužė bet ant ju berymo
damas ir besidairydamas — gi
rininkas atsake.

— Tai gal ir man darba ta- 
mista duotum, bent tu paežiu 
malku kirsti — szvelniai Kni
sius paklausė.

— Na, tai ne. Jeigu ir tamis- 
ta taip dirbsi kaip tavo drau
gas tai asz pirma turecziau kir- 
vakoeziu dirbtuve inrengti kad 
paspėtu pagaminti in vieta nu- 
lužusiu sveikus —stipriai giri
ninkas pareiszke.

—J.V.Kovas

i—i Amerikonai varo tiek 
automobiliu, kad valdžia pa
ima taksu nuo guminiu ratu po 
80 doleriu kožna minuta.

f—i Amerikoniszki hotelei 
parduoda savo kostumeriams 
po $140. vertes visokiu gerymu 
kas minuta, diena ir nakti.

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

Budapeszt. — Visi vyrai nuo 
14 lyg 70 metu likos paszaukti 
ant" kariszkos tarnystos, kaipo 
ir visos merginos nuo 16 lyg 42 
metu yra szaukiamos ant tar
nystes in ligonbutes ir amuni
cijos dirbtuves.

Moskva;. — Valdžia pradėjo 
aresztavoti visus gyventojus 
kurie pradėjo sukrovinet viso
kį maista ir tuos kupezius ku
rie parduoda maista už pabran
ginta preke. Bausme paskirta 
nuo vieno meto lyg deszimts.

London. — Eroplanu minis
terija apgarsino ana diena buk 
nuo prasidėjimo kares 23 lekio- 
tojai jau pražuvo, dvylika likos 
sužeisti o 30 nesuranda.

Holanderiszkas laivas Binen- 
dijk, kuris iszplauke isz New 
Yorko 26 d. September! o, 
plaukdamas in Amsterdamą, 
sudege ant mariu per eksplozi
ja. Iszgialbeta 41 laivorei. Ka
pitonas laivo nežino ar jo lai
vas pataikė povandenini torpe
da ar likos pataikintas per sub- 
marina.

Bukaresztas. — Czionais li
kos užbėgta suokalbis nužudyt 
karalių Karoliu ir kitus augsz- 
tus virszininkus bet užmanyto- 
jai tojo suokalbio likos in laika 
susekti ir aresztavoti už ka gali 
netekti gaivu. Daug žmonių li
kos aresztavota kurie buvo in- 
kivinklioti in taji suokalbi.

Lenkija. — Pagal VokiecziU 
apskaityma tai per visus mu- 
szius koki atsibuvo nuo kada 
Vokiecziai pradėjo užklupinet 
ant Lenkijos tai 10,572 likos už- 
muszta, 30,332 sužeisti, nesu
randama 3,409 o apie 30,000 pa
sidavė po bombardavimui Var- 
szavos. Ar tai su Vokieczeis tai 
Vokiszkas rapartas to nedane- 
sza. . -iii i i -1 >: -1

ISZLIETUVOS
NELAIMES ALYTUJE. >

Alytus.,—■ Vienas berniukas 
nueje-s in turgu pastebėjo prie 
vežimo pririszta szuni. Vaikui 
tas szuo patiko, apsižvalgęs, 
atriszo szuni ir jau beveda na
mo. Bet ir szuns butą gudraus, 
kuris pažines busimąjį szeimi- 
riinka puolė ji ir smarkiai ap
kandžiojo. Nuvežtas ligonbu- 
ten.

— Vincas Zdanaviczius, a- 
pie 100 metu amžiaus, gyvenas 
Stakliszkiu km., inkrites in 
duobe, susimusze kairiji szoną 
ir ranka. .i

—• Antanas ValentukevicZ- 
ius, nuo Merkines, ana dienai 
bandės ardyti revolveri kuris 
kažkokiu budu szove nors at
sarga buvo užleista ir sužeidei 
jam ranka. Sužeistasis atga
bentas ligonbuten kur iszemq 
■SZUvi. , __



1 ‘SAU L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Szioji kare atkreipė atyda vi

so svieto taip, kad visi kiti at
sitikimai yra užmirszti per 
sV^eta. Svietas visados kariavo 
ir kariaus o musu kantri pla- 
nieta, sena Žeme, kaip sukosi 
taip ir suksis nesirūpindama 
apie nieką.

'Geriau žmones padarytu ant 
srios žemes kad nors kanta in- 
gytu daugiau proto ir pildytu 
geriau savo privalumus ne kaip 
lieti krauja ‘bereikalingai.

Žmogus, kuris niekad nesi
juokia yra pavojingu kaimynui

' Sziadien Mahometonai siun- 
czia savo misijonierius in Ame
rika atverst netikėlius. Kriksz- 
czionys eina itarp Mahometonu 
kad juos atversti ant savo tike- 
jimp ir jeigu toliaus visoki 
“iszganingi misijonierei pra
dės atvertinet žmones ant svie
to o ypatingai užvertiąet jiems 
galvas tikėjimu, itai visiszkąi 
sumaiszys jiems protą. Ant ga
lo susipras kad geriausias tikė
jimas del žmogaus yra tas, ku
ris iszganys žmones ant szio 
svieto ir padarys isz ju gerus 
žmones o ne tas tikėjimas kuris 
tik po smert prižada mums at
lyginimą kur ten danguje. Szia
dien Amerikas reikalauja dau
giau misijonieriu ne kaip neti
kėlei laukiniuose sklypuose.

ne ka mano ir tame turėjo tei
sybe. Ant paskutinio savo pa
mokslo pasakė buk istorija 
apie Rojų yra tik pasaka del 
suaugusiu vaiku. Akyva žinoti 
ka tasai kunigėlis mano apie 
obuoli nuo uždrausto medžio 
kuri suvalgė Adomas su Jeva. 
Yra tai taipgi akyva istorija.

Suprantantis žmogus žino, 
kad Rojus randasi czionais ant 
žemes bet ta ji Rojų kožnasj 
'žmogus turi sutverti del saves 
.per sąvp gerus pasielgimus, ge-1 
rais darbais ir doru gyvenimu, j 
Kitokio Rojaus gal niekados1 
nebuvo.’ir nebus. 

_____
z Niekas taip žmogų nepadaro 

senu ir netinkamu 'kaip neapy
kanta, niekas ji nepadaro, tokiu 
įjauriu ir riaukszletu kaip už- 
vydejimas ir niekas taip nesu- 
bjaurina žmogaus veidą kaip 
nuolatinis iszmetinejimas jo 
sanžines. Ant kožnos riauksz- 
es galima pažinti žmogaus jau

smus.

Buvusis Karalius, Da
bar Yra Major-General Isz Visu Szaliu

-
•

CARISZKA DVARINE PO
NIA ARESZTAVOTA UŽ 

APGAVYSTA.
'. A V r iZ 7 \ v. v , .Vilnius.,— Sztai liūdnas liki

mas buvusios cariszkos auksz- 
tos kilmes ponios, kuri kitados 
tarnavo del carienes, Paulinos 
Jevczenkos, 54 metu, kuri ana 
diena likos uždaryta czionaiti- 
niam kalėjimo už apgavyste. 
Josios vyras 'buvo cariszku ro
dininku Petersburge (dabar 
Leningrad), o jo pati pritar- 
naudavo oarienei.

Jevczekiene būdama Indijo- 
sia ir Kinosia, susipažino su 
burtininkysta, sugryžus in Pe-

BAIDYKLA RODOSI BE 
GALVOS.

Basilicata,. Italija.—'Czionai- 
tinei apylinkei gyventojai prie 
seno klosztoriaus Potenza, yra 
porsiemia didelia baime isz 
priežasties pasirodinejimo ko
kios tai baidyklos, kuri neturi 
galvos, kuria tenaitinei apylin
kėje gyventojai mato kone kož- 
na nakti.
Nekurie sako, kad toji motere 

kuri atlanko senus mūrus 
klibsztoriaus, atsisėda ant mu
ro, griaudžiai verkdama. Pa- 
licija daugeli kartu dare abla- 
va ant baidyklos, bet kada tik 
prisiartindavo arti, tai motere 
dingdavo jiems isz akiu.

KINCZIKAI PLAKA

• • * r- /, a ....... ',
-------------- ------ ?———< • ' . — -----------------

TIKRAS KELIAS U ž!noto jsz_____ •; Mstorrgos garsiu,gabiu vyru ka-
Didelio miesto gatve ėjo du ^eivift,. teisingu kąrąliu, galvo- 

vyriszkiu, isz visoko galima j cz^u> išradėju ir t-.t; Kristus 
buvo suprasti jog esą darbiniu-!
kai. Sunesziot drabužiai sakyte 
sake jog ne isz turtingu paeina. 
Abudu jau buvo nubrendusiu.
Per visa gyvenimą sunkiai dir
bę, sziadien neturi darbo.

Minios klaidi banga persirito 
ir per szi miestą, palikdama 
paskui save varga. Darbinin
kai vieni kitus grasindami nuo 
darbo susispietė prie raudono 
veluko. Su neapsakomais kliks- 
mąis vaikszcziojo po miestą, 
uždarinedami dirbtuves. Dve
jose vietose susirėmė su karei- 
vija ir pasiliejo kraujas nekal
tu suklaidintu auku.

užgimė neturtingu, buvo pa
klusnus globėjui ir Szv. Mari-’ 
jai, dirbo kaipo tikras dailinin
kas, užstojo nuskriaustus ir nu
budusius. Tai isztikimiausias 
prietelius, geriauses patarėjas, 
maloniauses globėjas. Ir jeigu 
tik butumete priklaupė priesz 
Ji, kaip davė savo dieviszka 
palaiminima, butumete atidavė 
garbe paežiam Dievui kursai 
del mus meiles musu pavargė
liu luomą apsirinko ir ja pąlai- 
mino. Ak, butu galėjas užgimti 
kara'laicziu, vieno'k užgimė ne
turtingu, užsidirbdamas sau 
maista. Patsai apie save iszsi-

Artinasi laikas kada dakta- 
riszka žinysta taip pasigerins 
kad galėsime sau duoti prisiū
ti nauja galva, jeigu mums se
na nepatinka. Jau daktarams 
pasisekė indeti naujas akis szu- 
nims, žiurkėms, variems ir ki
tokiems gyvuliams, su pasise
kimu. — Kokia tai geradejyste 
buk jeigu kvailys — beprotis, 
neturintis užtektinai smegenų 
savo pakauszyje, gales nusi
pirkti verszio galva ir duoti 
sau prisiųti ant kaklą!

Sztai kaip iszrodo buvusis 
Anglijos karalius o dabar vadi
namas kunigaiksztis Windsor. 
Pasirėdęs in kareiviszka man- 
diera eina jis ant stoties keliau
ti ant kariszko frunto.

Kada lankėmės in mokyklas 
ir mokinomės Istorijos Szven- 
tos, daug mums skaitė ir mo
kino apie žmones kurie paau
kavo savo gyvastis už tikėjimą. 
Buvo tai kankytojai, kaip juos 
praminė. O gal esate akyvi ži
noti kaip tieji kankytojai isz- 
rode? Gerai. Dirstelekite kada 
ant veido jusu nuvargusios mo- 
teres kada jos užklausite: “Ar 
vakariene jau gatava”? Arba

tersburga, užsiėmė burtinin
kysta ir inspejimu ateities ir 
badai iszbure carui Mikalojui 
II jo liūdna pabaiga. Laike 
Rusiszkos1 revoliucijos, vyras 
Jevczenko likos nužudytas, o 
jo motere keliavo koma po visa 
Russija ir ant galo gavosi in 
Kijevą.

Mete 1920, pribuvo in Lodziu 
neturėdama jokio užsiėmimo, 
pradėjo užsiimti turimu atei
ties. Isz pradžių turėjo gana 
gera pasisekimą, bet su laiku, 
pradėjo ji kensti varga, ant ga
lo ėmėsi prie visokiu apgavys- 
cziu ir gavosi in ikalejima.

Sziadien prie kalbamos Lita
nijos, kada tai kares apėmė vi
są svietą ir visokios nelaimes, 
Dievobaimingi žmones kalba: 
“ nuo pavietres, bado, kariu ir 
1.1.” privalo dadet ir “nuo vi
sokiu darbininkiszku ergeliu, 
apsaugok mus Vieszpatie.

Juk pavietrių nestokas, ba
do ir turime užtektinai o kariu 
taipgi, o visoki darbininkiszki 
ergelei ir nesupratimai pri- 
gialbsti dapildyt kartybes mu
su gyvenime.

Turime tokiu žmonių ant 
isvieto kurie, kada juos giliukis 
apteikia visokeis smagumais, 
tai užmirszta apie tai, kada pa
tys turėjo nukensti ir dabar ne
atsimena ant vargo artimo.

Turime ir tokiu, ant kuriu, 
kada nelaime užkrinta tai nu
duoda jiems kad jau visos sun
kenybes szio svieto nukrito an; 
ju sprandu.

Abudu sztamai užsitarnavo 
ant pasigailėjimo nes pirmuti
nis duoda ant saves pažinti 
kad savo gyvenime nieko ne
pramoko o antras kąd mokytis 
nenori.

Geriausiu mokslu del žmo
gaus yra pats gyvenimas ir pri
tyrimas kuris ji iszmokina vis
ko.

-------- ---------- kada jos praszysite prisiūti
“Moteres mane visiszkąi su- knypki arba susinti skyle pan- 

naikino, nubodo man jau gyve- cziakoje, tada paregėsite ant
nimąs, jeigu manote kad tai tik 
juokai, jeszkokite mano lavono 
upeje. ’ ’

'Tokią tai laiszkelis likos pa
raižytas per Arthųra Bergen, 
isz Albąny, N. Y., kurio lavona 
palieija iszgąvo isz upes. To
liaus tame laiszkelyje likos isz- 
aiszkinta del ko tasai žmogus 
papilde savžudinsta. Raszyto- 
jas iszaiszkino buk apsipaczia- 
vo keliolika menesiu adgal bet 
persitikrino buk jo “saldi” pa- 
cziule turėjo prielaidini .kuri 
susijeszkojo, pąeme nuo savo 
vyro szeszis tukstanczius dole
riu su kuriais turėjo gerus lai
kus su kitais vyrais pakol vis
ką ant ju prąszvilpe ir jam dau- 
;giau niekas nepasiliko kaip tik 
kapas ant dugno upes.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
.skaitome ir girdime kas diena 
buk “moteres mane instume in 
.prapulti”. O kas tame kaltas? 
Nelysk prie tuju raganų mei
les o neinpulsi in smirdanczia

jos veido tikra paveiksią kan- 
kytojos.

^riUž szimto metu, ne Jus ne 
Mes, jau negyvensime!

Nes tada. Jus ir Mes skaitytu- 
mem liūdna istorija musu pra
eities, apie musu laikus, apie 
tai, ka sziadien visas svietas 
skaito ir kaip tas viskas pasi
baigs. Užgims naujas ir geres
nis svietas, geresni žmonys pri
sikels isz musų vargu ir nuliū
dima !

Pagal apskaityma žinunu tai 
1,500,000,000 akeriu žemes isz 

į skaitliams 15 bilijonu ant viso 
■svieto yra dirbama.

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

MAHANOY CITY. PA.

TAMSYBE ŽMONIŲ — NU
ŽUDĖ NEKALTA ŽMOGŲ.

Povyenetz, Russija.,— Gy
ventojai Bielaja, nuo kokio tai 
laiko nužiurinejo Vasilu Kubi- 
lenka, rasztininka, buk jisai 
yra raganium ir turi susinėszi- 
ma su piktom dvasiom, todėl 
nutarė ji nužudyti. Tula diena 
kada jisai nesze rasztus in kan- 
celarija, du kaimiecziai užklu
po ant jo, subadydami ji bai
siai peiliais. ’

Kada palieija suėmė kalti
ninkus, tai laike tyrinėjimo ant 
stoties, abudu žudintojai teisi
nosi: “Teip, mes nužudem ji 
ba buvo susineszius su velnais 
ir mums padare daug pikto su 
raganystoms. Jisai užleido ant 
mus visokias nelaimes, ligas ir 
musu apylinkėje bada ir varga 
ir už tai ji kaltiname už viską 
ka ant mus daleido.”

Ir tai dedasi sziadieninai Ru- 
ssi’joj kur nevos bolszevikai da
vė apszvieta del gyventoju, bet 
da nepaliove tikėti in raganas, 
velnius ir piktas dvasias.

ISZBUVO DESZIMTS METU 
CIGONISZKOJE NELAIS

VOJE.
Ballengąrry, Irlandija., — 

Ana diena, palieija rado api-
'• Ant gįliukįo Amerika da ap- 
sisąugpjo inikiszt kojas in kare, 
•bet jeigu ant tikrųjų prie to a- 
teitu ir butu blogai su' Anglija, 
■tai ąeapsįeįtu be to, kad ne eitu 
jin pagiąlba savo kaiminkai.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apib 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszczio. PASKUBINKITE!

Isztikruju veidmainingas yra 
tas musu svietas arba tikriau 
pasakius, žmones, kurie jame 
gyvena. Daugeli 'kartu žmones 
iszkelia žmogų in padanges ir 
skelbia apie jo didybe bet 
'žmogus jau to nepageidauja vi
gai — nes jisai jau yrą pairęs.

Pamokinimas: Bukie priete- 
Įium žmogaus už gyvasties ir 
Įąikykie visus už savo priete- 
lius.

Antras pamokinimas: Anks- 
cziau ar vėliaus ateis ožka prie 
vežimo. ’

Presbiterijoniszkas kunigu- 
žis M. M. Brockenshire, isz 
New Yorko turėjo ant tiek dra- 

•^os,kad iszreiszke savo nuomo- ■*Av: ■/

Jeigu tas užeitu, tai niekas 
neapsaugotu Vokieczius nuo 
(prapulties. 

_________ • *
Anglija apskaito, kad szitoji1 

kare trauksis nemažiau kaip 
tris metai ir ant josios pasiren- 
gineje visom spėkoms. Bet, 
czedina savo žmonis, nes tikisi, ■ 
l?a(l Vokietijoj kas tokis gali 
iszkilti ko patys Vokiecziai ne
sitiki.

Jeigu tas atsitiks, tai Anglija 
turės iszstumt savo visa galy-į 
bia ir sutrint savo nevidoną. ! 
Jau patys Vokiecziai pradeda 
nerimaut ir sznabžda apie revo-j 
liucija, kad nusukt sprandą 
Hitler’iui! ' ‘

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Cbaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cfgon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
maa to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Gigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS
KNYGUTES

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

JAPONUS.
Hong Kong, Kinai.—Kinczi- 

kai pranesža apie ingalejimus 
Japonu. Keliolika szimtu Ja
ponu likos užmusata su Kinczi- 
kais, parubežija Hong Kong. 
Artimoje miesto Hunan Japon
iškos glitos likos atspirtos per 
Kinczikus su dideliams bled- 
ems.

Ant vakaru szalies Kinczikai 
ątspire kėlės kolumnas Japon- 
iszko karievu su didėlėms ble- 
dems. Generolas Toshizo Nis- 
hio apsegsti Kinczikus, kad Ja
ponija nepasiduos ir plaks savo 
prieszius pakol nepasiduos.

37 UŽMUSZTI EKSPLOZI
JOJ KASYKLOSE.

Saint Etienne, Frąnciją. — 
Du tukstanczius pėdu gilumo, 
žemeje, kilo eksplozija kasyk
lose Loire de Saint Etienne, 
kurioje žuvo 37 anglekasei. Po 
nelaimei kasyklos sugriuvo ir 
daugelis anglekasiu likos už
griauti gyvais. Priežastis eks
plozijos buvo nuo elektrikines 
kibirkszti&s kuri’ uždege angli
nes dulkes.

20 UŽMUSZTI PER SUSI
DŪRIMĄ TRUKIU.

Berlinas, Vokietija. — Eks
presinis trūkis trenkė in kita 
kuris stovėjo prie stoties Ge- 
sundbrunnen. Ekspresinis trū
kis trenkė in užpakali stovin- 
czio trūkio po tam keli vagonai 
užsidegė o su jais ir sužeisti 
pasažierei. Priežastis nelaimes 
da neisztyrineta.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena

Kokia-gi buvo priežastis tos 
priverstinos bedarbes?

Vareiku Jokūbas su Banu 
Jonu ne patys nežinojo, nors 
nemažiau už kitus klykavo, 
privertė kumszcziomis kelis 
darbininkus mesti darba, keike 
darbdavius ir luomus, kuriuos 
lyg sziol taip guodojo.

Triukszmo metas jau seniai 
užsibaigė, du draugu už daly- 
vavima riauszese neteko darbo 
ir lyg sziol negalėjo kito susi
rasti. Ak, kaip-gi jiedviem pa
karto tos bedarbes dienos, pa
ežiu iszmetinejimai ir vaiku 
szauksmas “duonos.” Kisze- 
niai tuszti, už ka-gi pirksi duo
nos, kurstytojai-gi su savo sal
džiais pažadėjimais isznyko.

Besznekucziuodami apie sa
vo nelaime, du darbininku pri
siartino prie bažnyczios. Girdė
ti buvo giedanti vargonų bal
sai, iszejo vyriszkiai, kryžių ir 
karūnas nesžini, paskiau vai- 
kucziai, in kamžas insirede.

— Procesija, —tarė susin
damas Varas.

t— Tris sanvaites atgal juk ir 
mes turėjome procesija bet ka 
pelneme isz to? — patemijo Ba
nas.

— O, mes kitoniszka procesi
ja turėjome! — atkirto Varas.
— Atsimeni, kaip rėkavome, 
kad kelias dienas paskui buvau 
užkimęs. Tuo syk raudonas ve- 
lukas plevesavo, dabar-gi baž
nytine su szventuju, auksu da
bintais paveikslais.

— Auksiniai... paantrino 
Banas. — Neproszali but mud
viem auksas.

Žadėjo padalint turtus, auk
są o ka-gi dabar turime?

—- Eime prisižiurineti proce
sijai.

— Gryžkime, — tare Banas.
— Dar kas manys ir mudu pri
gulint prie procesijos.

Eidami keliu sutiko savo se
na pažystama Kurszi kuris ju 
užklausė kur eina. Abudu atsa-

:are: “Gyvuliai turi laužus, 
paukszcziai lizdus, bet Sūnūs 
Žmogaus neturi kur galvą pri
glausti. ’ ’ Ar-gi tat manote kad 
mes Jam bažnycziose per dide
le garbe atiduodame? Ar-gi 
manote kad mes per daug gar
biname Szv. Panele kuri gyven
dama neturte, užsidirbdama 
sau maista, praleido gyvenimą 
pilna nesmagumu ir sopuliu? 
Prisiminkite savo motinas, ku
rios jau yra pas Taji, Kurs yra 
dorybių szaltiniu. Kursai jąu ir 
jųdviejų motinoms gausiai at
mokėjo rupespzius ir aszaras, 
kurias iszliejo ant jųdviejų lop- 
szių, rupindamosios judu nu
vesti ten, isz kur dabar in judu 
žiuri.

Varas nusisukęs braukė asza
ras o ir Banas vos galėjo susi
laikyti neverkes.

— Ar-gi nenoretumete su sa
vo rupeseziais pasiskunsti go
riausiems prięteliams — Atpir
kėjo Motinai ir dailydei Szv. 
Juozapui? Paklbekite su' jais 
kaip kad kalbėtumėte su ge
riausiu prieteliu nuo kurio lau
kiama patartis ir pagelba.

Abudu darbininku susigrau
dino, jaute szirdyje miela szi- 
luma, juto gryžtanezia Dievo 
malone, verkszlendami pasipa
sakojo kaip inpuole in toki ap
verktina dvasiszka ir rnedžia- 
giszka padėjimą.

— Dievas ežia judu atvede. 
Už apturėtas Dievo malones 
asz pažadėjau mielaszirdingus 
darbus, ka dabar ant jųdviejų 
ir iszpi'ldysiu. Ateikite rytoj 
pas mane, asz judviem duosiu 
darba. Dabar-gi priimkite szia 
menka paszialpa, — tarė senu
kas, inspausdamas kožnam po 
popierini in delną.

Dėkingi varguoliai puolė se
nukui prie kojų bet tąsai atsa
ke:

— Ne man dekavokite, bet 
Dievui, Kursai judu atvede iu 
tikra kelia.

plysziusia 16 metu mergaite 
Betty. Kada josios užklausta 
isz kur ji pribuvo? Mergaite 
apsakė, buk ta diena pabėgo su 
kita mergaite nuo čigonu, kurie 
pavogė ja, kada rinko uogas 
girrioje, deszimts metu adgal. 
Čigonai iszmokino mergaites 
szokinet ant virvių ir daryti ki
tokias szposelius, keliaudamos
visur su banda čigonu. Už ąa- ! 
vo darba pinigu niekad nęap- 
laikydavo, tiktai lazdų, o kad 
banda čigonu pribuvo in czio- 
naitini užmiesti, nutarė pabėg
ti ir tas joms pasisekė. Dabar 
palieija stengėsi sujęszkoti 
mergaites tėvus ar gimines, 
jaigu jie randasi szioje apylin
kėje. Mergaite neatsimena isz 
kur paeina. Kada palieija atė
jo suimti čigonus, tie dingo isz 
tos vietos, nes suprato, kad po 
pabėgimui mergaieziu, papuls 
in beda ir iszsibostino in neži
nomas vietas.

adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

gAPNORHI$
Su 283 Naujai* Paveikslai*

160 Dideliu Puslapiu
S coliu ilgio - S14 coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokį® 
Burtu. Knygą apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00 
w. D. BOCZKAUSKAS ■ CO., 
MAHANOY CIT?. PA., U.S.A.

ke kad eina pažiūrėti procesi
jos ir gal ka isz to pasinaudos, 
gal daugiau kaip isz darbinin- 
kiszkos (procesijos. Kurszis- su
pratęs ju tikslą, pradėjo kalbė
ti apie Kristų, sakydamas jog 
Jis taipgi buvo darbininkas 
•dailyde o bet niekad nerugojo 
isz savo likimo ir kantrei dirbo 
kitiems.
Kris tUš buvo taipogi darbinin
kas kaip kad ir judu esate.

Varas pasikasė pakauszi tar
tum atsimindamas tai, ką jau 
seniai buvo užmirszes. Banas 
uoliai klausė.

— Būdami vaikais, mokino-' 
tęs szventos istorijos. Ątsimę-j 
nate tat, kaip Vieszpats Jėzus 
padėjo darbe Szv. Juozapui ir, 
maitnosi savo ranku darbu.' 
Dievas kursai butu galėjas vi-' 
šoko turėti, nieko nogeide.

— Tai jau seni laikai, — at
siliepė Varas.

— Seni, be( visados nauji...

ANT PARDAVIMO NAMAS
Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietųviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahapoy City, Pą. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

I SZI BANKA YRA NARYS { 
g Federal Reserve System * 
| TEIPGI IR

5 Federal Deposit Insurance ! 
Corporation

| ----- $-----

i Union National Bank;
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’Jis pasižiurėjo in juros lapa 
ir tris dienas 'keliavo ton pu
sėn, kurion parode gražusis 
Vaikelis. Jis jautėsi linksmas ir 
laimingas, tikėdamasis greitai 
pasiekti Karaliaus szali. /

Bet vienoje dienoje, kuomet 
jis pasilenkęs, per laivelio 
briauna, temijo in žuvis, nar- 
danczias szen ir ten, iszgirdo 
baisa ji szaukianti. Apsidairęs 
aplinkui, pamate žmogų, gra
žiai numaliavotam laivelyje, 
paskui kuri seke laivelis su 
vaikinu.

O kas tai, Petrai, — tarė 
žmogus o jo balsas pasirodė da 
sziurksztesnis ir bjauresnis, 
kaip pirmiau — tu taip skubi
niesi tolyn. O kaip bus su Gar
bes Sala ? ’ ’

Petras papasakojo apie nak
tinius prietikius, apie baisiaja 
audra, pridedamas, kad jis da
bar su pagelba to lapo keliauja 
tiesiog in Karaliaus szali.

“Q garsi Garbes Sala liks? 
— klausinėjo žmogus. Ar iszsi- 
žadesi garbes, kokia ingytum, 
jeigu ja pasiektum? Ar visus 
savo planus ir garbingus trosz- 
kimus paleisi ant vėjo? Ar tai 
ta menka audra ant juros tave 
pergazdino ?’’

‘‘Ne, asz nesu iszsigandes, — 
atsake drąsiai Petras — bet 
•gražusis vaikelis, kuris nutil
dė audra, kviete mane laikytis 
szio kelio.”

“Asz palinkau visas in Gar
bes Salos puse, — tarė kitas 
vaikas. — Sztai sala, ant kurios 
laukia garbe už pergalejima vi
su kliucziu, yra ežia jau, beveik 
po ranka, o szalis, apie kuria 
kalbi, kur yra? Taip toli, kad 
jos ir matyti negali. Kas žino, 
ar perkeliausi ta pavojinga 
vandenų platybe, kuri yra tarp 
szios salos ir tos szalies? Kas 
tau gali užtikrinti kad pasiek
si ta tolima krantą?”

“Bet Vaikelis, kuris man pa
dėjo dabar, padės vela pavojuj 
atsitikus — atsake Petras. — 
Isztikruju, jeigu Jis gali vienu 
savo žodžiu nuraminti audra, 
Jis gali davesti mane ir in prie
plauka.

“Ęet daleiskime, kad Jis ne
ateis prie tavęs? — pajuokda
mas kalbėjo žmogus. — Pa
leisk, kad Jis bus užimtas gel
bėjimu kito ir neturės laiko nei 
pamastyti apie tave? Arba da- 
ieisk, kad Jis užmirszo tave?”.

“Karaliaus pasiuntinys pa
sakė kad Jis padės mums viso
kiame reikale, — atsake Pet
ras. — Asz pasitikiu Juo nes 
Jis jau karta mane iszgelbejo. 
Asz negaliu būti nedėkingas ir 
nepasitikintis, kad manycziau 
jog Jis leis man žūti.”

“Tegul ir taip butu — atsa
ke žmogus — tai kodėl pake
liui neužsukti ant Garbes Sa
los? Taip tai visai mažai isz 
kelio. Taip tai garbinga yra pa
daryti, ko kiti nepajiege. Pa
galvok apie tai, kaip tu nuke
liausi in ta tolima szali su per
gales vainiku ant galvos!”

Petras svyravo.
“Pagalvok, kaip iszsižioja 

isz nuostabos žiūrės in tavo at- 
keliavima Genestalis, Nurana 
ir tas bailys mažas Irenejus. 
Stebėsis isz tavo liauru vainiko 
o tavo garbe skambės visuose 
žemes krasztuose.”

“Kaip ilgai truks tenai da- 
keliauti? — suniurnėjo Petras 
nes jaute savyje baisa kad blo
gai daro, atmainydamas pasi
ryžimą.

Petras gavo purpuros r ubus 
ir aukso vainiką. Jis dabar taip 
buvo pasipūtės kad jis paliko' 
savo laiveli purvuose ant kran
to o vaiksztinejo visur su savo 

• vainiku ant galvos. Greitai jis 
patyrę kad sal ne taip pilna lai
mes, kaip jis buvo insivaizdi- 
nes. Visur vieszpatauja di
džiausias pavydas. Suirutes ir 
musztynes buvo kasdieniniai 

, atsitikimai. Vienas su kitu 
| lenktyniavo. Mete vienas in ki
ta akmenimis, mete purvais 
kad sutersztu rubus ir inžeistu 

“Tiktai kelios dienos — at
sake žmogus. — Kelios dienos 
ir jau tu tenai!”

“Eiksz — tarė kitas vaikas 
— eiksz su manim drauge. Da
rykime lenktynes. Kuris pir
mutinis pasieksime sala, tas 
busime vertesnis garbes. Eiksz! 
Vardan unaro, garbes ir pra- 
garsejimo!”

Petras svyravo. Žiurėjo in 
mapa. Maste apie garbe, kuria 
ingytu aplankydamas Garbes 
Sala, prisiminė Vaikeli su ersz- 
kecziu vainiku, taippat Kara
liaus pasiuntinio žodžius bet 
galutinai atmainė savo kelia ir 
pakrypo link Garbes Salos.

Nekuri laika viskas ėjo ge
rai. Žmogus savo laiva laike 
sza'le Petro ir trumpino kelia, 
pasakodamas invairias istori
jas abiem vaikam, kuriuodu 
keliavo tuo paežiu keliu, su tuo 
paežiu tikslu. Sulyg jo žodžiu 
ant salos viskas yra malonu ir 
smagu.

Audra užėjo ant ju; bet žmo
gus numaliavotame laive dai
navo, juokėsi, kalbėjo apie 
smagumus, koki ju laukia taip, 
kad vaikai neatkreipe atydos 
in szelanczias bangas ir dąu- 
žanezius vėjus.

Galop, jie pamate medžius ir 
kalnus kurie buvo ant salos. 
Vaiku szirdys pradėjo plakti 
greicziau. Dabar žmogus su sa
vo laivu juodu paliko. Jis sake 
turis eiti padrąsinti kitus kurie 
kelionėje svyruoja.

Pasibaigė vaiku prietelyste. 
Abudu to tiktai ir geide kad 
vienas antra aplenktu, kad pir
mas sala pasiektu. Žiurėjo in 
vienas kita su pilnomis užvy- 
dejimo akimi. Viską pamirszo. 
Dabar jiems rūpėjo tiktai pra- 
sąrgejimas.

Visi jaunystes pamokymai, 
Karaliaus pasiuntinio žodžiai, 
nematomu aniuolu balsai isz 
dangaus, visa tai nepakreipe in 
save Petro atydos. Jam vienas 
dalykas rūpėjo — tai garbe.

Jau saloje buvo matyti gy
ventojus raudonuose rūbuose, 
su liauru vainikais ant galvos, 
kuriu kiekvienas lapas smar
kiai blizgėjo saules szviesoje. 
Bet mažas laivelis atsimusze in 
povandenines uolas ir daugu
ma gryno aukso ir gražiu pa- 
puoszimu nuo jo nusitrynė. 
Vienas senelis su ilga, žila 
barzda pravažiavo luote pro 
juos. Jis mete savo vainiką in 
jūres ir permaine savo purpuro 
drabužius ant sziurksztaus ru
do apsiredymo. Jo akys buvo 
plinos aszaru. Jo balsas buvo 
liūdnas, bet malonus.

‘ ‘ Mano vaikeliai — szuktele- 
jo jis pravažiuodamas — ne
apsigaukite; tenai nėra laimes. 
Eikite su manim in ta szali ku
rioje tiktai vienoje yra niekada 
nesibaigianti laime.

Bet Petras ir antras vaikas 
pavadino seneli bailiu ir kvai
lu ir jis nukeliavo sau toliau.

Petras buvo jau, jau prie pat 
kranto, bet atbėgo salos gyven
tojai ir eme mesti in ji akmeni
mis kad neiszliptu. Jis buvo vi
sas sužeistas, alpo ir vis da ne
galėjo iszsesti.

Galop, pasisekė jam iszlipti 
ant kranto. Nekurie isz gyven
toju pagelbėjo jam isztraukti 
ant kranto jo maža laiveli. Kaip 
bjaurus dabar buvo jo laivelis! 
Aukso szviesuma sutersze 
bjauriausi pletmai. Nežinia ko
kia jėga este edę auksa ir si
dabrą nuo laivelio.

szirdi.
Kuomet tenai atsitikdavo 

iszkilme, kiekvienas stengėsi 
gauti pirmesne vieta. Kiekvie
nas troszko būti karalius ir ap
kalbinėjo kita, kuris buvo isz- 
rin'ktas. Karaliai mainėsi viens 
po kito. Nevienam ju teko pri
tirti didžiu žiaurumu. Su Pet
ru taippat blogai elgesį. Gi jis 
nesistenge atsimokėti geru už 
bloga bet szpko musztis ir ka
riauti su visu inirszimu, kaip ir 
kiti.

Viena diena kuomet užvydas 
nepaprastai ji grauže, jis pasi
ryžo pats pasilikti karalium. 
Dabar jau jis daugiau nesimel
dė, neklausę savo aniuųlo sar
go balso. Geidimas būti pirmu- 
cziausiu visiszkai užvieszpata- 
vo ant jo. Jis turės būti kara
lius, kad ir kasžin kag turėtu 
atsitikti. Tuomet jis mane ka- 
raliszkuose rūbuose su vieszpa- 
taujanezio vainiku ant galvos 
keliauti in Didžiojo Karaliaus 
szali, kur tikėjosi busiąs labai 
maloniai priimtas. Vargszas, 
neprotingas vaikas, kaip mažai 
jis suprato, kad nusižeminimo 
Karalius myli tiktai žmonis pa
prastos ir nužemintos szirdies 
ir nepripa'žinsta kitu pergalė
toju, kaip tiktai save, kuris 
pergalėjo pasauli ir jo nuodė
mingus geidimus.

Petras vaikszcziojo skersai 
ir iszilgai sala, pasakodamas 
piktus prasimanymus apie tuo
met vieszpataujanti karalių ir 
aiszkindamas kokiu nepapras- 

. tu budu jis suseke karaliaus 
piktybes.

Gyventojai, kurie vien tiktai 
to ir lauke, kad tikėti tam, kas 
kalbama apie kitus bloga, inti- 
keję in tas visas jo pasakas. Su
sidarė suokalbis nužudyti ka
ralių. Nusprendė nežudyti jo 
vienu kireziu bet palengvu kan
kinimu. Blogiausiu isztvirkeliu 
gauja inejo nakti pas ji ir ji su
ėmė. Jie atsivedė ji ant juriu 
kranto. Tenai pirmiausia dur
tuvais subadė visa jo kuna pas
kui apdrabstė purvais ir pali
ko ant kranto viena, kad užsi
baigtu.

Mirus karaliui, kilo didis su- 
miszimas. Kiekvienas spyrėsi 
jo vietoje likti karaliumi. Pet
ras su pagelba savo pasekėju 
iszkeles aikszten savo neva 
nuopelnus, buvo galutinai ap- 
szauktas karaliumi: “Ant galo, 
— tarė jis sau — “abar turėsiu 
būti laimingas.”

Virto kitaip.
Niekada savo gyvenime jis 

nebuvo taip baisiame padėjime 
kaip dabar. Baime netikėtos 
iszdavystes ir mirtis rodos me
džiojo ant jo. Jis abejojo apie 
kiekvieno atvirumo, kada kas 
mandagiai in ji kalbėjo. Jo 
szirdis buvo pilna skausmo ir 
liūdesio. Ja grauže nuolatos 
skaudus prieszu žodžiai. Kar
tais maste eiti ir plaukti in Ka
raliaus szali bet jura iszrode 
taip gili ir taip baisi kad jo pa
sitikėjimas ta szali pasiekti vi
siszkai pranyko. Jis beveik jau 
nieko neatminė isz savo senu 
pasitikėjimų ir norų. Meilę ir

pasitikėjimas senai jau iszrau-Į 
ti isz jo szirdies. Nekaltybe, ku-' 
ri darė jo gyvenimą laimingu, 
rode, dabar jau sutepta.

Taip jis ėjo niekais diena isz 
dienos. Savo valios tvirtumu 
privertė žmones saves bijoti ir 
klausyti. Ir žmogus, kuri suti
ko ant juros puikiai iszpuosz- 
tame laive, atėjo ir padėjo jam 
valdyti. Jis jam pataikavo, ji 
apgaudinėjo, vede prie to, kad 
Petras insivaizdintu save lai
mingu ir ramybėje esaneziu. 
Bet tas netikras draugas kas
kart vis labiau ir labiau nuodi
jo vaiko dvasia ir stiprino ji 
puolime. Kasdien Petro szirdy- 
je skausmai ėjo didyn ir didyn 
ir darėsi nepakeneziamais. Pil
nas nerimasties ir nusiminimo 
jis maste apie laika, kuri pra
leido sode su savo žaislu drau
gais. Kaip jis dabar troszko, 
kad prie jo butu gerasis mažas 
Irenejus, kuri jie visi paprastai 
geraszirdžiu vadino.

Viena diena, kada jis ėjo gat
ve, nekuris žmogus isztare ant 
jo bjauru žeminanti ji žodi. Ki
ti ta žodi pagriebė ir pasziep- 
dami ir pajuokdami ji, ėjo pas
kui net iki paežiu jo namu, dai
nuodami neszvariausias dai
nuškas,

“Dabar jau viskas pasibaigė 
— pagalvojo Petras. — Nete
kau tikrosios laimes; pame- 
cziau tikėjimą; dabar turiu 
mirti. Didysis Karalius tikrai 
manes nepriims, nes asz panie
kinau visus jo perspėjimus. 
Mano laivelis ir sunaikytas ir 
sudaužytas, netekęs savo gra
žiu spalvų. Bures suteptos 
krauju karaliaus, kurio mirties 
buvau priežastimi. Kryžius 
nuo stiebu pradingo, nežinia 
kur. — Asz pražudžiau savo 
gyvenimą. ’ ’

Jis nuėjo prie spintos, iszsi- 
trauke isz tenai bonkele su ko
kiu tai tamsiu skystimu, pridė
jo prie savo burnos ir isztuszti- 
no iki paskutinio laszo. Puikio
jo laivo žmogus atejas rado 
Petrą gulinti ant žemes augsz- 
tieninka ir jau negyva. Su pa- 
sziepianeziu juoku jis nusiga
beno Petra in savo nelaiminga 
szali, kurioje vieszpatauja tam
suma, verksmas ir dantų grie
žimas.

III
Kaip Genestalis keliavo ant 

Smagumu Salos.
Genestalis buvo lengvapėdis, 

tingaus budo. Vos jis insedo in 
savo laiveli, daugiau jis nemas
to nei apie pasiuntini, nei apie 
pamėgimą Karaliui.

Jis žiūrėdamas in Petro lai
veli, kuris leke vandenyno pa- 
virszium greitai, lyg kregžde ir 
jau ji paliko toli užpakalyje, 
tik nusiszypsojo ir tarė:

“Koks tas Petras visuomet 
skubus. Asz savo tikslą atsiek
siu ir palengva.”

Audros nevargino jo kelione. 
Neužpuolė jo nei prieszai. Nei 
graudinimasis, nei viltis, nei 
baime nearde jo ramumo. Jis 
nei pats neužsidave sau darbo 
apie ka nors mastyti. Kokis tai 
iszsvajotas pasitenkinimas lai
ke ji apemes.

Kelione buvo nepaprastai ra
mi.- Jis net nustebo kada pa
mate kad jo laivelis jau plau
kia taip arti salos. Jokiu sun
kybių neatsitiko, kada jis pa
siekė krauta. Uolos neapdauže 
ir nesubraiže jo laivelio. Jis ji 
isztrauke ant kranto. Czia ji 
linksmai sutiko vaikinai ir 
merginos, kurie žaidę ant kran
to.

Visi akmenėliai, luksztelei ir 
gyvenimai buvo szviesios spal
vos: mėlyni, raudoni, žali, gel

toni ir rausvi. Vienas isz vaiku! 
paragino ji paimti ka nors bur
nom Jis taip padarė. Pajuto sa
vo burnoje gardžiausiu bonbo- 
nu ir pieninio czekolado sko
ni. Smiltis paezios buvo sal-1 
džiausiąs cukrus. Uolos, ky- 
szanezios ant kranto, buvo tik
ri vestuvių saldainiai. Genesta
lis stebėjosi kaip jos da nesu- 
graužtos.

“O, ar žinai — tarė vienas' 
isz vaiku — tie gardumynai 
jau mums nusibodo. Žinome 
kad mes ju galime imti, kada 
tiktai norime, tat ir nenorime 
ju imti. Bet eikime tolyn, paro
dysiu tau da instabesniu daig
iu.

Sala buvo pilna aukso ir si
dabro rumu, kuriuose buvo to
ki gražus baldai, kokiu ir insi- 
vaizdinti sunku. Giriose me
džiai davė gardžiausiu vaisiu, 
o rieszutai buvo tiktai žaisti.

Keletą savaieziu Genestalis 
nieko neveike, jis tiktai valgė, 
gere ir miegojo. Viena diena, 
prabuvus gana ilga laika ant 
salos, atėjo jam mintis nueit 
pažiūrėti, kaip jo laivelis atro
do. Jis nuėjo ant juros kranto. 
Dideli szliaužai slankiojo ap
linkui o tokiu bjauriu gyvunu 
Genestalis kaip gyvas nebuvo 
mates. Kuomet jie szliauže, 
paskui save palikdavo ilga 
ženklą dumblu, kuriu jokiu bu
du nuo laivelio negalima buvo 
nusziuruoti, nors Genestalis tai 
dare. Visokios ruszies musmi
rių priaugo prie laivelio o kada 
Genestalis juos atplesze, liko 
toj vietoj bjaurus pletmas.

Greitai jam nusibodo salos 
smagumai, kuriu, kad gautu, 
turėjo tiktai ranka pratiesti ir 
nieko daugiau. Jis jau norėjo 
apleisti sala bet laivelyje ne
rado mapos. Jis taippat užmir
szo visa, ka tiktai Karaliaus 
pasiuntinys jam buvo sakes. 
Mažai prisiminė ir džiaugsmus 
kurie lauke ji ir jo draugus to
limoje szalyje.

Paliko jis savo laiveli szliau- 
žiams ir musmiriams ir nuėjo 
atgal in savo rumus. Tenai jis 
leido isztisas dienas nieką ne
veikdamas, tiktai valgydamas, 
gerdamas ir miegodamas, nes 
kasdien darėsi vis didesnis tin
ginys. Jis turėjo tarnus, kurie 
jam tarnavo, o taippat — gra
žias mergaites ir vaikus — ku
rie temijo kiekviena jo judėji
mą ir buvo pasirenge iszpildyt 
mažiausia jo norą, neleidus jam 
žodžio pratarti.

—: Toliaus bus :—

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

♦
Labai paranki knyga del 

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

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

NEPASISEKIMAI
< ------- X ■' '

Kupriu Plioplys pypki rūky
damas rieisztrauke durnu — o1I 
mat jo vaikas buvo užkimszes' 
su sziaudu cibuka. I

_ *—
Susenęs berniokas dažnai 

jaunas merginas mėgdavo pa- 
vaiszinti. Jis jas mylėjo. Mergi-1 
uos ir ji mylėjo, bet tik su kito
kia pažvalga nes ju meile tolaik 
tik tęsęsi kolaik berniokas pi
nigu turėjo. Pasibaigė pinigai ■ 
— pasibaigė sykiu ir ju meile.

-_ *_
Bekruopiu Laszinius norėjo 

užvesti placzia vertelgyste — 
“bizni”, bet niekur negavo pi
nigu pasiskolinti o kiek dar bu
vo isz seniau susitaupines, jau 
buvo visus praszvilpes per sa
vo gargaline.

__*_
Kauszu Buknosis karta eida

mas priesz veja, užsimanė nusi
spjauti — spjovė, ir kaip sykis 
tiesiog sau ant barzdos patai
kė.

—'♦_
Barzdų Trepkus buvo gerai 

pauostęs “namines mėnesie
nos” ir ėjo namon. Kaž kaip 
netyczioms kojos susipynė, pa
slydo ir parklupo; atsikelt jam 
buvo sunku... Pamate gatves 
vaikai ji apspito ir pradėjo rė
kauti kad: “Trepkus girtas 
parvirto,” — bet jis buvo tik 
gerai užsigėręs.

._ »
Bebulviu Paplonis norėjo in- 

simyleti in raudon-veide Ursze 
o Ursze ji nemylėjo ir teket už 
jo nežadėjo. Bet Paplonis ja 
mylėt nepaliove iki susenėjo ir 
iki in amžinatve eiti renges ir 
tik tuomet ta meile buvo jau 
susilpnėjus.

_ *_
Mergele vis linksma buvo ir 

buvo... tik sykiu nulindo... 
mat jos jaunystes dienu dora 
nusprudo.

_ *_
Bekrumpliu Ona Prano 

Megstinio užsitikėjo tad pilna 
glebi vargo laimėjo.

—*_
Kas-žin kas gatvėje suriko 

kad: dega, dega! Žmones ant 
szauksmo subėgo bet ugnies ne
buvo matyt; tik prie szaligat- 
vio gulėjo nelaimingas žmogus 
ir susipurvinęs voliojosi; maž- 
jau gyvas buvo. Mat buvo užsi
degęs nuo pergerimo degtines.

—J.V.Kovas

Apskundė Už 
Apšmeižimą

Jack Young, isz Chicagos, 
privatiszkas detektyvas, ap
skundė czionaitini laikraszti 
ant 250 tukstaneziu doleriu už 
apsmeižima jo gero vardo. Ta
sai laikrasztis ji pavadino 
“cuckoo” (arba Lietuviszkai 
pavadinus, ‘pusgalviu’) nes jis 
save prasimine dubeltavu 
Franklin Rooseveltu, preziden
tu. O gal truputi ir panaszus in 
prezidentą. __

BALTRUVIENĘ

Nesenei man teko būti, 
Ant garnio baliaus pakliūti, 

Mat užėjau isz netycziu, 
Ant garnelio magarycziu. 
Buvo ten sueja visokiu 

kumueziu, 
Storu, klyszu ir plonyczių, 

Visko turėjo kūmutes, 
Naminio alaus ir munsząi- 

nutes.
Kitos užtraukė dainute, 

Apie nelaba garni ir beibute, 
Tos dvi tuoj susirupeziavo, 
Viena stora kaip statine, 

Antra plona, rodos szilkine.
Storule tuoj iszsižiojo, 
Plonute visaip koliojo, 
Sake varna ir dvaroke, 

Sudžiuvele, sze ve kokia...
Ir szpiga parode. 

Guzutes gerai prisitraukus, 
Norėjo griebtis viena kitai in 

plaukus, 
Cziupt už stiklo, paukszi in* 

stala,
Ir paliejo visa alų, ' ' ■; 

Prie plonutes artyn ėjo, 
Stiklu in terla pasveikint 

norėjo, 
Bet plonute drąsiai stojo ir 

nedbojo, 
Sztai kaip anai užgiedojo: 
“Vai tu szyve, tu sterva, 
Tu begede, Žydo karve.” 

Tuojaus ir krėslą pagriebė, 
Storulei per szona srėbė, • 
Kaip baežka nusivingiavo, 
Isz piktumo taip inirszo, 

Kad po visa stuba b jaurei 
prasmirdo.

Kur taip buvo, nesakysiu, 
Ta del saves pasiliksiu, , 
Badai netoli Nantiko, 

Vienoj peczei tas atsitiko.

Pennsylvanijos steite, 
Nedideliam pleise,

Kur randasi apie. 30 familiju, 
Ir beveik tiek singeliu.
Badai viena mergiuke, ’>
Lietuviu tėvu dukriuke,

Yra vyresne už kitus, ;;| 
Jau eina in 20-tus metus.

In melagysta taip atsižymėjo, 
Net žmones nuo jos szalintis

pradėjo,
Iszejo pas žmones tarnauti, 
Ir isz ten baisenybes neszti. 
Buk velniukai ten po stuhą 

laksto?
Ir viską stuboje varto ir ' > 

drap§tp. : .
Net pelenus isz pęcziąus 

neszioja,
Ir kad sena boba ant szluotos 

jodinėja,
Dabar sakoma, mergytę taip 

iszmandaravo,
Kad taipgi velnius iszyaro.

Szalto vandens bliuda pastatę, 
Ir sztai 'ka pamate?

Baisus stebuklas pasidarė, 
Bliuda su vandeniu in palubes 

pakęle,
Visaip ji vartė ir sukinėjo, 

O ne vienas laszelis neiszsiliejo.
Ant galo ant vietos padėjo, 
Kur pirmiausia stovėjo,

Motina in žmones taip plę- 
periuoja, 

Ka tik nuo dukreles dažinojų, 
Žmoniems jau nubodo klausyti, 
Ba žino kad tai bobos kvailybę 

Geriau motina su dukrelę 
pasitaisykite, 

Nebūkite raganos tik sveiką '



Žinios Vietines PARSIDUODA 4 LOTAI

Darbo Zinutės

Neinleidžia Svecziu In Valdiszkus Namus
.S --

Szoko Nuo Tilto, Bet Pasižeide Vėliaus

BOOCB

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

! — Ketverge pripuola Kris 
lupo Kolumbo diena ant at 
minties atradimo Amerikos.

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

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre Si. Matanoy City

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

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

Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 
tieti Andru Rėklaiti kuris 

g® užlaiko puiku saluna kur
W gausite iszsigiart geriau-
j į, šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
.vledarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkaj 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Coaldale, Pa.,— Praeita Su 
bata Vyskupas Lamb isz Filą 
delfijos dirmavojo vaikus vis 
bsia Katalikiszkosia bažnyczio 
šia.

Kada taiWashingtone kongresas pradeda , apsvarstinet klausymą kad nedaleist Ame
rika, kad insigautu in sziadienine Europine kare, kiti yra už pardavinejima visokio kariszko 
materijolo o kiti tame yra prieszingi tai ne vienas suka sau galva kaip ta ji klausymą ap
svarstyt. Tarp tuju yra musu kongresmonai, isz kaireses yra: W. J. Ditter, isz Pennsylvani- 
jos, F. B. Kieff, isz Wisconsino ir J. Rowland Kinaer, isz Pennsylvanijos. -J

Idant nepasiantrintu kaip tai buvo laike praeitos kares, kada tai nežinomi sznipai no 
rojo iszneszt in padanges musu valdiszkus namus, todėl sziadien palicija sergsti visus na
mus ir neinleidžia svecziu in juos. Prie Baltojo Namo taipgi palicija sergsti kad kokis pus
galvis su bomba neineitu in prezidento kambarius.

— Amerikonai teip myli 
rūkyti ciganuis, kad fabrikai 
padirba ju net po 10 tukstan- 
ezius cigaru kožna minuta iper 
metus. Yra tai užtektinai ci
garu, kad užtektu del szimto 
rūkytoju ant dvįdeszijnts metu.

SUMANUS PERSITIK 
RINIMAS.

Kiekvienas po 50 pėdu plo- 
czio, 150 pėdu ilgio, arti Lake
wood Parko, prie Steitinio ke
lio. Parsiduos pigiai. (t.f,

A. Romaus,
241 S. Mill St., St. Clair, Pa.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti

“SAULE” MAHANOY CITY, PA'.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES Berwick, Pa. — Kariszkas 
Departamentas isz Washingto- 
no, davė užkalbinimą ant pa
dirbimo 329 ginkluotu tanku, 
6 milijonu doleriu ($6,000,000) 
vertes. Yra tai didžiausias kon
traktas koki aplaike in daugeli 
metu American Car & Foundry 
Co., Toje dirbtuvėje dirba apie 
2,000 darbininku.

Philadelphia, Pa.,— Trys 
sz'imtai darbininku sugryžo ad- 
gal prie darbo North American 
Lace Co., kurio buvo iszeja ant 
straiko nuo Liepos menesio. 
Darbininkai užstraikavo, kad 
14 darbininkai neprigulejo prie 
unijos. Kompanija sutiko ant 
unijos pareikalavimu, praszali- 
no priimtus darbininkus, ir er
gelis užbaigtas.

PANAIKINT
PLEISKANAS ir %
SUSTIPRINKIT

PLAUKUS
Vartokit Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika. 
Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
sime du sampelius. Adresavokite:

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

. . Lietuviszku merginu
ir Skautu kuopos numarai 6, 7, 
8 ir 9, parengineje akyvus pro- 
gramus laike žiemos, o pana Ci
ną' Žemeliute žada sutverti 
mergaicziu Drum ir Bugle kor
pusą. Moterių drauguve davė 
pikniką del mergaicziu, kaipo 
pirmutiniu sukaktuviu tosios 
organizacijos ir Lietuviszkos 
Skautes turėjo linksma vaka
rėli prie degancziu ugniu, dai
nuodamos daineles ir pasakoda 
mos atsitikimus isz Skautu gy
venimo ir visokius atsitikimus. 
Julija Bražinsikiute ir Beatrici- 
ja'Vasley teipgi buvo ant tojo 
piknikelio. Skautes yra dėkin
gos daraktarkai už josios pasi- 
tarnavima del Skautu ir Fish 
arid Game Kliubui už pikniko 
žeme.

NEPAVYKĘS :: ::
:: :: KLAUSYMAS
Karta važiuojant traukiniu 

vienam vagone sėdėjo kunigas 
o priesz ji ant kitos sėdynės sė
dėjo kokis “sportpalaikis.” 
Regis buvo laisvu pažiūru nes 
vis kunigui nedave ramybes ir 
visokiu nesuomoniu klausinėjo 
kad kunigą kaip nors užgaulio
ti. Tarp ko kito paklausė:

— Kunige, esi pamokytas vy
ras, klausiu asz tavęs vieno da
lyko paaiszkinti.

— Gerai, drauge, klausk, kas 
bus galima, tau su paaiszkini- 
mu atsakysiu — kunigas rim
tai pratarė.

Atsikosejas lyg su paszaipa 
sportpalaikis pradėjo iszdesti- 
neti:

— Jus bažnycziose žmones 
gazdyd'ami vis skelbiate ir mo-j 
kinate kad pragaro ugnis yra 
neužgestama.

— Taip ir yra, — kunigas pa
tvirtino.

Laisvamanis itese toliau savo1 
kalba: — Asz tam nesutinku... 
Va, kame dalykas: kur-gi Die
vas ima taip daug malku, arba 
kitokios deganczios medegos 
amžinai pragaro ugniai?... Juki 
jab tukstancziai metu kaip yra • 
skelbiama, kaip pragaro amži-' 
noji ugnis dega... — su pasidi-j 
džiavimu paklausė.

Aplinkui klausėsi įtos karsz- 
tos kalbos, visi lauke, koks bus 
kunigo atsakymas in toki pai
nu laisvamanio paklausyma.

— Kolei rasis ant žemes to
kiu kvailiu kaip patsai esi, ku
ris netiki in Dievo Visogalio 
galybe, tai pragarui niekad ne
pritruks degamosios medegos.

Aplinkui stovinti visi sukle
gėjo juokais o laisvamanis kaip 
grobą putes, persinesze in kita 
vagona.

Kada Charles Delps, osz St. Paul, augsztas szokikas, nu- 
,szoko nuo San Francisco Golden Gate tilto, 190 pėdu augsz- 
czio, nesusižeide kaip buvo manyta isz pradžių bet susižeidė 
'koja ant akmens kada plauke in krauta. Jo pacziule ji kolioja 
už apsižioplinima kada pradėjo pasveikti ligonbuteje.

Jau suėjo 447 metai nuo ka
da Kristufas Columbas atrado 
Amerika kuria mes ant jo at
minties apvaikszcziojam. Kaip 
jisai iszrode tai niekas nežino 
bet ji artistai maliavoja visaip. 
Todėl kam patinka jis isz szitu 
paveikslu, 'tegul ji szlovina pa
gal savo nuomone kaip jis isz
rode.

“Sulaikykite Amerika kad neinstotu in kare”. Tokis tai buvo obalsis ant seimo buvu
siu kareiviu kurie 'kovojo Europoje paskutinėje kareje. Legionierei turėjo savo 21-ma sei
mą Chicage. Ant kaireses matome Steponą Chadwick kuris-atsisakė nuo pirmininkystes ii 
sveikinasi su Fordu kuris taipgi radosi ant seimo. Ant deszines matome Man Mountain Dean, 
kuris yra drueziausiu nariu, isz Buford, Ga. kuopos, kuris negalėjo apsiginti nuo draugu ka
da tieji ant jo užklupo. _ . ..__ _ -

—■ Britiszka Malaja, par
gabena po 4,000 svaru ryžiu 
kas minraita del savo gyventoju.

—' Apie 11-ta vai., Subatos 
riakti, likos iszszauikti ugnage- 
&ei užgesint ugni kuri kilo Ma
karo name ant E. Railroad uly., 
kuriame talpinasi ledrnyczia 
žemai o ant virszaus gyvena 
žmones. Liepsna likos greitai 
užgesinta.

— Park Nr. 1 kasykos, ku
rios -buvo sustoja kelis mene
sius, pradės dirbti szi menesi 
16d., Spalio (Oct.), per Delano 
Anthracite Collieries Kompa
nija. Pradejima dirbti tuju ka
syklų aplaike žinia vietinis 
an'glekasiu lokalas, ir ju visi 
pataisimai likos užbaigti, kad 
darbininkai galėtu tuojaus 
dirbti be jokiu kliueziu. Visi 
iszkasti anglys bus iszczysty- 
ti Springdale brekerije.

—■ Locust Mountain ligon
buteje turėjo operacija Jurgis 
[Valancziunas, kuris likos in tė
vais nuvežtas praeita sanvaite.

Įf Magdalena, pati Kazimie
ro Zalenko mirė Subatoje 1:25 
yaĮ. po įpiet, namie po num. 532 
jW. Pine uly., sirgdama koki tai 
laika. Velione pribuvo in Ame
rika daugeli metu adgal isz Vil- 
^aviszkio, Lietuvos. Buvo ve
idus du kartus, jos pirmas vyras 
buvo Kaulas Valiukas, kuris 
imire daugeli metu adgal, po 
tam vėliaus apsivedė su Kazi
mieru Zalenku. Velione prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos, SLRKA vietines kuopos, 
Szv. Magdalenos ir Ražan- 
cziaus draugyseziu. Paliko vy
ra ir sekanezius vaikus, po pir
mam vyrui: sūnūs Juozą, mies
te, Baltramiejų, isz Scranton, 
Pa., duktere Adele Andrijaus
kiene, mieste, 14 anuku ir 2 
pro-anukius. Laidotuves atsi
bus Seredos ryta, 9 vai., su 
Apeigomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje. Bus palaidota ant Szv. 
P. Marijos kapiniu Shenando-: 
rjįrje. Laidotuvėms užsiėmė gra- 
borius L. Traskauckas.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Itxtikimiaccis Graboriu> 

t: Gabiausiai Baisa muoto jai i> 
i Geriausia Ambulance —. 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- O., 
kiam laike; diena ar Ay 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
Hszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoj* nu- |l 
mirelius pagal naujau- lį 
ria mada ir mokslą. į!

Turiu pagialbinlnke h
moterems. Prieinamo* 
preke*,DU OFISAIt

MAHANOY CITY;516 W. 3pr«c. S» 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA. PA.. 43* Willing StrMfe 
Bari Talafonaa

Seredžiaus Lapkus didelei 
užgyre savo draugo Grevos pa
protį ir sako:

— Labai man malonu žiūrėti 
in jusu prakilnu szeimyniszka 
paproti. —

— Ka tokio ypatingo arba 
pavyzdingo matei musu szei- 
mynoje? — Paklausė Greva.

— Nugi, žiuriu, kaip pareini 
isz darbo susitikęs savo moterį 
malonei pa'bucziuoji. —

— Plyne ja bueziuotu jeigu 
nebutu priežasties.

— Ar-gi. Ar tai yra dar ir 
kokia priežastis? — paklausė 
Lapkus.

— Kaip-gi ne. Mat, bueziuo-

Kolumbo Diena Amerikos Sz^nte^Pripuola damas sužinau ar nėra kartais 
gerus degtines arba kitokiu 
svaigalu. — Rustai atsake Gre
va.

— Labai gudrus tavo suma
nymas persitikrinimui. Jeigu 
visi vyrai taip darytu, tikrinu, 
kad nei viena moteris nebutu 
girtuokle nes nedrystu laikyti 
dvokenezias (smirdanezias) lu
pas, kuomet vyras isz darbo pa- 
rejas ja bueziuotu. — Lapkus 
pilnai užgyre. —J.V.Kovas




