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Isz Amerikos
ISZGAMOS VAIKAI
VAIKAI NORĖJO ATIMTI 
NUO TĖVO $5,838 IR JUOS 
PASIDALINT BET SUDŽE 
(Uždraudė tai, PANiE- 

r KINDAMAS VAIKUS.

Pottsville, Pa. — “Nėra di
desniu szeszku ikaip jus esate 
ant svieto, kad privertėt savo 
sena tęva prie uszaru ir norėjo
te ji padaryti ubagu” — taip 
iszsitare sudžia Harold L. Paul, 
czionaitiniam sude laike teis
mo kuri senas tėvas, Miko
la Pogasz, isz St. Clair, Pa., už
vedė priesz savo sūneli ir duk- 
tere kurie stojo sude reikalau
dami kad senas tėvas padalintu 
tuos pinigus tarp ju, pakol se
nis užverstu kojas kape.

Senukas su paczia czedino pi
nigus ant senatvės ir dėjo in 
Miners National Banka, Potts- 
villeje. Ant galo sūnelis su šeše
te nuėjo in banka ir perrasze 
tuos pinigus ant savo vardu, sa
kydami kad tėvas ant to sutiko 
ir parode kryžiuką kuri nevos 
tėvas parasze jog sutinka bet 
vėliaus pasirodė kad tai buvo 
neteisingai padaryta, be žinios 
tėvo.
Si^i^iiij^^^as^aji teis^ 

^WH?u kad juos iszbare 'smaukei 
ir paliepė bankai sugražinti se
nam tėvui prisisavintus pini
gus per vaikus.

Finlandija Neduos Szitu Salų Rusijai

valdo Finlandija 
kitas drut-vietes.

Tuikstanczei szitokiu mažu salų padaro Baltiko arkipelaga kuriuo 
ir ant kuriu rija seile Maskoliszka meszka kad ant ju pastatyt fortecas i:
Finlandijos kaimynai: Szvedija, Denmarkas ir Norvegija prigialbes savo kaimynams Fin-
iandijai, jeigu Rusija kanecz spirsis keliu tu salų.

BANDITAS
ISZGIALBEJO

JAM GYVASTĮ

NUŽUDĖ SAVO
MYLIMA

ZUDINS
SAV ŽUDINSTOS

OS,-

LIETUVA JAU UŽĖMĖ VILNIŲ
JEI NE ESI UKESU AMERI

KOS, NEAPLAIKYSI PA
SZIALPOS; ISZSIIMKITE 

POPIERAS TUOJAUS.
Washington, D. C. — Visi 

tieji, kurie da ne yra ukesais 
(citizenais) Amerikos, privalo 
iszsiimti popieras tuojaus, ar 
tai vyras ar motere. Kožnam 
mieste jums prie to prigialbes. 
Po 1-mai dienai Sausio, 1940 
mete, jokis svetim-žemis neap- 
laiikys jokios paszialpos nuo 
valdžios. Jeigu patys neturite 
ar žinote kad kiti da neturi po- 
pieru, pasirūpinkite jas tuojau 
insigyti nes įsvetim-žemiams 
bus sunkus gyvenimas Ameri
koj.

KŪNAS MIRUSIOS PA-

Lietuvos kariuomene inženge 
in Vilnių praeita sukata

BAISYBES 
VARSZAVOS 

MIESTE
50,000 UŽMUSZTU IR DAUG 
SUŽEISTU; LAVONAI GULI 
GRIUVĖSIUOSE; MIESTAS 

BEVEIK VISAS SU
NAIKINTAS.

Berlinas, Vokietija. — Du 
Amerikoniszki korespondentai 
laikraszcziu ana diena atlankė

NORĖJO ISZGYDYT PA- 
CZIULE BADU.

Indianapolis, Ind. —■ Dale 
Wheelan, 54 metu amžiaus, li
kos aresztavotas už nedavimą 
savo sergancziai moterei jokio 
maisto per 50 dienu, gydyda
mas ja nuo rumatizmo ir vidu
riu ligos. Kaimynai danesze 
apie tai palicijai kuri atėjus in 
narna rado motere labai silpna 
ir mirsztanczia nuo bado. Per 
visa taji laika vyras davinėjo 
moterei tiktai siultis isz pama- 
raneziu ir vandens. Motere ne
teko 58 svaru per visa taji lai
ka tojo kvailaus gydymo. 
Priesz tai motere svėrė 204 sva
rus.

PAGIMDĖ KŪDIKI SENAM 
TVARTE.

Bowersville, Wis. — Petro
nėle Szimanska, neturėdama 
kur pasidėt isz priežasties isz- 
metimo jos per locnininka stu- 
bos laukan, už neužmokejima 
randos, neturėjo kur kitur eiti 
kaip apsigyvent senam tvarte 
kur pagimdė kūdiki. Daginius 
apie tai labdaringos draugavęs 
pirmininke, nusiuntė daktara 
su ambulansu kad nelaimingą
ja su kūdikiu nuvežti in pavie
to ligonbute kur daktarai sako 
kad motere su kūdikiu iszliiks 
gyvi.

Jos vyras tarnauja kariuo
menėje bet per kelis menesius 
motere nieko apie ji negirdejo 
ir neaplaike jokios paszialpos 
todėl likos iszmesta isz stubos. 
yaidžia dabar jeszko jos vyro.

New Yodk. — Tilto sargas 
Jokūbas Bendrick butu buvęs 
nužudytas kad ne atsitikimas 
kuris jam iszgialbejo gyva_ 
Bendfič’lU pa temines rinkt 
laike kaip banditai pradėjo at- 
pleszti duris verhauzes artimo
je tilto, tiksle apipleszimo. Pra
dėjo in juos szaudyt bet ir jam 
banditai atsake szuveis. Ant 
galo neužteko jam szuviu, ban
ditai szoko ant jo, parmusze ir 
pradėjo ji spardyt kojomis ir 
kumszcziuot.

Vienas isz banditu prikiszes 
prie jo veido eldktrikine žibin
ti jpatemino kad turi ant sur- 
dotoguzikeli nuokariszkos tar
nystes kad jis buvo sužeistas. 
Prisižiurejas jam geriau, paži
no jame savo dranga su ku- 
riuom radosi apkasuose Fran- 
cijoj. Suszauke kitus savo 
draugus, .apsakydamas kad 
jam nieko nedoryu, nes jis bu
vo jo geriauses draugas ant ka
riszku draugu kuris nekarta 
jam iszgialbejo gyvasti ir sten
gėsi ji surasti po pribuvimui 
namo. Banditai szirdingai per- 
prasze Bendrick, atsisveikino 
szirdingai ir dingo tamsumoje 
nakties.

KAD NENORĖJO JI 
PABUCZIUOTI.

BUVO TAI JO KARISZKAS 
DRAUGAS. Pomeroy, Ill. — Margarieta 

Barnett nenorėjo duoti buczki 
savo mylimui kuris tame laike 
buvo už daug prisiėmęs ramy- 

es. kad udu ėjo namo isz

IR KIT S STAIGIOS 
TYS.
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VAIKAS NUKIRTO MER
GAITEI PIRSZTUS.

Critcfield, Mass. — Trylikos 
metu Chester Rumbough likos 
uždarytas pataisos name už nu
kirtima mergaitei, Dorai Jame
son, savo draugei, tris pirsztus 
su kirvuku. Mergaite parėjus 
isz mokyklos, pasakė motinai 
Chesterio buk jis likos užlaiky
tas mokykloje už nepadoru pa
sielgimą. Vaikas parejas isz 
mokyklos likos per motina nu
baustas. Po keliu valandų vė
liaus, sutikės mergaite .ant sa
vo kiemo, pritraukė ja privers
tinai prie kalades, pagriebė 
kirvuką ir nukirto jai tris 
pirsztus nuo deszines rankos.

CrrAte-t 
Mickfmbar 
supra 
už m

Id. — Gerald 
ndtsiszove kada 

ji pa^icija jeszko 
etų Gladys 

enorejo su juom

CZIOS DINGO NUO 
KAPINIU.

Clairton, N. C. — Laike lie
tingos viesulos likos nuvežta 
ant czionaitiniu kapiniu Mrs. 
Mazie Hunnemann kuri mirė 
szirdies liga o kad tame laike 
negalima buvo ja užkasti, pali
ko graba szanteje kad užkasti 
ant rytojaus. Po keliu dienu 
apsimalszino vėtra bet grabas 
su nebaszni

Užtraukęs revolveri, 
paleido in ja du szuvius, už- 
muszdamas nelaiminga mergi
na ant vietos, po tam pats sau 
paleido szuvi in smegenis.

Kada jis parvedė mergina 
namo, apkabino ja ir spyrėsi 
kad toji ji pabucziuotu ant la
banakt bet merginai tas nepa
tiko ir užsispyrė ne'bucziuot 
girta mylima.

NORI PARDUOTI NEUŽGI
MUSI KŪDIKI.

Rutland, Vt. — Mrs. Jane 
Bodine, motina septynių vaiku, 
geidžia parduoti savo kūdiki 
kuris da ne yra užgimęs, ir tai 
ant licitacijos.

Motere gyvena ant farmos ir 
melde laikraszcziu kad apgar
sintu ta ja nepaprasta licitacija. 
Motina nenori jokio pinigiszko 
atlyginimo už kūdiki bet gei
džia atiduoti savo neužgimusi 
kūdiki del tokiu žmonių kurie 
prižadėtu jai geriausia priežiū
ra ir iszauklejima kūdikio.

Motere saiko kad myli labai 
visus savo vaikus bet jos vyras 
nuo kokio tai laiko nedirba ir 
nežino kaip galėtu iszmaitint 
asztunta kuris ketina neužilgio 
užgimti. —• Juk kur septyni 
puodelei turi vieta ant pecziaus 
ten 'atsirastu vieta ir del asz- 
tunto.

VALDŽIOS MAGAZINUOSE 
RANDASI DAUG GEROS 

GUZUTES.
Washington, D. C. — Prie pa

baigos szio meto valdžios ma
gazinuose (bonded whiskey) 
rasis 124,044,721 galonai. Jula- 
jaus 1, magazinuose radosi 24,- 
804,930 galonu guzutes keturiu 
metu senumo. i ___

Mrs. A. 
ti czionaitinio ra-

Omaha, 
Szvaczkin, p 
bino likos slbasta nužudyta ir 
inkimszta i i dideli Ikamina. 
Manoma kac ja nužudė nigeris 
kuris pas jui s dirbo.

Paterson^r. J. — Erie gelež- 
kelio stotyje 
sze negyvas 
žiaus kūdiki:
žu ruime nežinoma motere.

Wilmingt( n,. Del. — Nežino
mas žmogus szoko nuo tilto in 
Christiana upe, kuri mate dau
gelis žmonių. Žmogus tuoj din
go po vandeiiu ir jo nesurasta.

ikos surastas mai- 
szesziu dienu am- 
kuri paliko baga-

NESIRŪPINKITE O DAGY- 
VENSITE SENATVĖS.

Menter, ('liio. — Apvaiksz- 
cziodama ana diena savo 102 
metus, Mrs.i Elena Spaulding, 
kuri gyvenaįsu savo sunum ant 
Cleveland Heights, ant užklau- 
symo ka reilia daryti kad susi
laukti taip ii >’O .amžiaus kaip ji, 
tai senuke asaike: “Kam žmo
gui rūpintis gyvenime ? Juk to, 
kas ketina būti, negalime su
laikyti. Jeigu žmogus už daug 
rūpinasi tai ir greitai pasens
ta. Asz savo gyvenime niekad 
nesirūpinau.”

szo vieta. Vyras mirusios mo- 
teres norėjo palaidoti ant savo 
loto kur jai iszmurino puikia 
vieta bet norints atkasė kelis 
kapus bet savo mylimos mote
res nerado. Dabar nuliūdęs vy
ras skundžia parapija ant 5,000 
doleriu už pražudymą lavono jo 
pacziules.

Paskutines Žinutes

KARVELEI PRIEŽASTIM 
PERSISKYRIMO.

Ashton, N. Y. — Mrs. Cora 
Baskett užvede praszyma in 
suda ant persiskyrimo nuo sa
vo vyro paduodama priežasti 
buk jos vyras augino karvelius 
šluboje nuo ko likos subjaurin
ti visi jos kambarei. Porele ap
sivedė penki metai adgal ir tu
ri tris vaikus.

Navatna, kad karvelei ženk
lina meile ir sutikima tarp po
ros o ežia .ant galo pasirodė kad 
yra priežastim persiskyrimo.

New York. •— Praeita Nede- 
lia buvo tai paskutine, Svie- 
tines Iszkilmes, kuria atlankė 
net 374,525 žmones. Iszkilme 
užsidarys 1 diena Novemberio.

Rock Springs, Wyo. — Pen
ki vaikai likos užmuszti per 
eksplozija dinamito kuri rado 
prie kasyklų. Vaikai buvo nuo 
7 lyg 11 metu amžiaus.

Denver, Colo. — Nuo Monta
nos lyg Meksiko nupuolė snie
gas ant keliu coliu. Nekuriose 
vietose užpustė plentus kad au- 
tomolįilei negalėjo pervažiuot.

Corry, Pa. — Mrs. Roger 
Fenno, 15 metu motere, pagim
dė dukrele kuri svėrė asztuonis 
svarus. Motina ir kūdikis svei
ki.

Trenton, N. J. — Danielius 
Mahar, isz Cranberry, turi visz- 
tele kuri per laika penkių metu 
ana diena padėjo savo tūkstan
tini kiauszini.

Oblong, Ill. — W. R. Wall 
ana diena pirko savo pacziulei 
refrigerator! užmokėdamas už 
ji 21,960 centais.

miestą Varszava, Lenkijoj, po 
Vokiszkam apleidimui. Tieji 
korespondentai apraszineja 
buk tukstaneziai žmonių da 
randasi po griuvesęis sugriau
tu namu. Badai daugiau kaip 
50 tukstaneziai žmonių likos 
užmuszti laike Vokiszko bom
bardavimo miesto ir tukstan
eziai 'sužeista. 35-tas procentas 
visu namu mieste likos su
griauti per bombardavima o 20

Vokiecziai ana diena užkal
bino 20 milijonu pėdu stiklo 
kuriuos indės in iszikultus lan
gus. Badas vieszpatauja ypa
tingai Žydiszkoje dalyje mies
to. Žydai yra apsigyvenę griu
vėsiuose kaip žiurkes, badas 
kasdien didinasi, ligos platina
si nuo kuriu daugelis žmonių 
mirszta kasdien o ypatingai 
silpnos moteres su kūdikiais 
kurie neturi tinkamo maisto. 
Mie'laszirdingos draugoves isz- 
dalina kas diena po 250,000 val
giu ir 300,000 kepalėliu duonos. 
Beit lapredala iszdalina tiktai 
Vokiecziams kurie gyveno 
mieste.

Po miestą uždrausta vaiksz- 
tineti po 7-tai valandai vakare. 
Miesto ulyczias patruliuoja 
Lenkiszka palicija ir Vokiszki 
kareivei o katra užtinka po tai 
valandai ant ulycziu tai tuojau 
aresztavoja. Mieste neiszpasa- 
kytas vargas.

Po užėmimui Varszavos li
kos iszduotas uikazas per Vo- 
kieczius kad Lenkai turi būti 
laikomi kaipo žemesni sutvėri
mai už Vokieczius. Jokiu darbu 
Lenkai negali aplaikyt nes ta
me turi pirmenybe tiktai Vo
kiecziai o kas pasilieka, gali 
būti priimti Lenkai prie tuju 
darbu. Mieste visuomeniszka 
kalba yra vien tiktai Vokiszka. 
Nesziojimas Lenkiszku man- 
dieru ar kepurių yra uždrausta.

KAUNAS, Lietuva.— Lietu
vei užėmė Vilnių su didele isz- 
kilme ir paroda. Generolas 
Rasztikis su vaisku inejo in 
miestą prie griežimo kariszku 
kapeli j u ir rakietu. Laisves 
varpas, kuris buvo padovano
tas per Amerikos Lietuvius, 
pirma karta suskambėjo ant 
tos iszkilmes.

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares '

Narik, Norvegija. —• Arkan- 
gelo Rusiszkoje pristovoje ran
dasi 20 svetim^tautiszki laivai, 
kuriuos Rusija neiszleidžia. 
Laivorei pradėjo kensti bada 
nes maisto neužteko.

New York. — Badai Vokie- 
czei už tai paskandino laiva 
Athenia kad tasai turėjo ant 
saves 59 milijonus doleriu ant 
užpirkimo kariszko materijolo 
įGnerA gi’_

ODoki’ Japonija. — Sepįem- 
berio menesije Japonai turėjo 
daug bledes ant kares lauko, su 
savo prieszais Kinais. Musziuo- 
se užmuszta 1177 Japonai o Ki
nu užmuszta badai 47,708 tam 
paežiam laike.

Praga, Czekija. — Didelis 
skaitlis Czeku ir Vokiecziu li
kos sužeista maiszatyje laike 
apvaikszcziojimo Czekoslova- 
kijos laisves. Daug szuviu buvo 
girdėt po visas dalis miesto.

Paryžius. — Tarp Vokiecziu 
ir Francuzu buvo keli lengvi 
užklupimai ant rubežiaus bet 
jokiu bledžiu nebuvo. Vieni ki
tiems szpigas rode.

Moskva. —■ Rusai stengėsi 
padaryti pakaju tarp Vokieti
jos, Francijos ir Anglijos.

§ Suv. Valstijos turi di
džiausia komunikacijos siste
ma nes kožna minuta buna už
vesta naujas telefonas. _ y

§ Už tai Hitleris nori pa
veržti Rumunija nes toji isz- 
duoda kas minuta po 250 dole
riu vertes aliejaus o aliejus 
sziadien baisei reikalingas ant 
vedimo kares.

§ Fabrikantai guminiu ra
tu del automobiliu sunaudoja 
kas minuta po 850 svaru gumo,

Teisybes Apie Moteres
—' Darbszi motere namie 

tai skarbas del tavęs.
—• Skūra gerai iszdirbta 

tai minksztesne ir jaigu mote
rėles kaip kada kaili iszdirbsi, 
tai bus szvelnesne.

~ Neglostik per tankei 
moteres, nes prie pirmos pro
gos nupesz tau kuodą.

*—! Katra motere vaikus ge
rai prižiūri, toji ant senatvės! 
gerai turi.

— Gera motina vaikelius 
poteriu menkina ir nuo piktu 
linkėjimu kūdiki gina.

—• Motere ir cigaras, tai ly
gus pripratimas, nuo abieju 
tankei usute nusvilini.1

Veidelis ir rankeles gra
žios moteres, ne bus tau žmo
geli jokios naudos. Katra tan
ke! prausėsi ir in zerkola žiuri, 
tai vyras isz tokios moteres 
gero neturi. į . L L—

K »



“SAULE’ A h ANO Y CITY, PA.

Kas Girdėt
valkiojasi po visokius užkabo
rius, rodhauzes, pyszkina bam- 
bileis velnes žino kur ir ant ga
lo patenka in pataisos namus

■ Nosis Ir Liežuvis -
Akyvas liežuvi iszlindo kar-

ZOKONINKE
Pradžioje Rugsėjo menesio

— Atmine mano prietelis? — 
klausė pirmasis,

Taiikei skaitome laikrasz- 
cziuose apie žodi “fanatikas” 
kuris ženklina tikejimiszka 
kvailybe, apie ka tebyriam lai
ke tankei tasai žodis yra nau
dojamas o net ir laikraszcziuo- 
se vieni kitus iszvadina fanati
kais. Koki žmogų galima va
dinti fanatiku? Fanatizmas 
(atkaklybe) yra in ka nors in- 
siti'kejimas taip tvirtai kad 
apie ki-t-ka nenori visai klausy
ti ne girdėti. Kunigai nurodo 
žmoniems fanatiszkai laikytis 
tikėjimo, nepavelina lankyt ki
tokio tikėjimo maldnamius, ne
pavelina ginezytis apie tikėji
mą su kitu tikėjimu žmoniems 
ir bedieviais; vietoje- nurodinet 
kaip laikytis savo tikėjimo- gin- 
czuose, nurdinet tikrus tikėji
mo pamatus ir kaip ji apgint. 
Taigi, kuris linkintys to laiko
si, kuris nuo draudžiamos ypa
tus arba raszto -sza-Iinasi, tasai 
yra fanatikas. Bet tokiu žmo
nių ne daug randasi kurie myli 
ginezytis su savo prieszu, nors 
jis butu kariszcziauses Katali
kas, — jis nėra fanai įkas. Žmo
gus pats per save negali būti 
fanatiku nors jis ir tvireziau- 
šiai butu prisiriszes prie kokios 
nors partijos tikėjimo arba sek
tos. nes jis, turėdamas gerus 
argumentus ir to laikydamasis 
nesibijo ginezytis su savo prie
szu. Bet fanatiku galima likti 
per kita ypata kuri žmogų už- 
hipnotizavoja toje ar kitoje 
partijoje -ar sektoje, tada jis, 
tik jo žodžiams tikėdamas, 
tvirtai laikėsi, neturėdamas 
tam tikru argumentu, nenori 
visai girdėti apie ka kita kal
bant, — tuomet bus 'is fanati- 

rairacTivhrWpi 
daug yra kiek mes ju isziadieii 
matome. ’Sunkei pertikrinama 
žmogų greitai pavadina fana
tiku, kuomet ginezuose negali 
priversti toki žmogų ant savo 
puses. Tokiu klaidu matosi ne 
tik pas darbininkus, bemoks- 
lius, bet ir pas inteligentus.

Kaip augszcziau minėjau kad 
fanatiku gali likti žmogus tik 
per inkalbejima kitos ypatos, 
patikėjas jo žodžiams ir jeigu 
jis tvirtai laikosi tos vienos pu
ses ir nuomones, tada jis pasi
lieka tamsiu vienpusiszku žmo
gum. Bet žmones lengvatikei ir 
egoistai (savmylinti) taip pat 
neturi ir negali turėti jokio ak- 
lyvisZkumo. Jeigu žmogus nuo 
keliu žodžiu ar tai del savo ypa- 
tiszkos naudos permaino savo 
pažiūras, tokis žmogus negali 
turėti giliu sumanymu ir akty- 
viszkumo nes jis taip pat yra 
valdomas kito žmogaus proto 
kaip ir fanatikas.

.Taigi, lengvatiki-s neturėda
mas giliu sumanymu savyje ir 
matant kritikas visokiu pažiū
ru, patsai nežino kam turi tikėt 
ir galu gale pasilieka pasiims
iu (kuris visados mato tiktai 
ta kas yra blogo ir prieszingas 
visame), pražudo -savo vyrisz-. 
kurna ir -lieka gabalu mėsos pa- 
naszei kaip ir kiti gyvulei.

Nors paprastai mes vadina
me fanatikais tuos kurie karsz 
tai tflji in savo tikėjimą, nieko 
daugiau nenorinezius girdėt 
tik vien apie savo tikėjimo dog
mas (mokslus) bet fanatikais, 
galima pavadinti ir tokius par
tijų įmones kaip Bolszevikus, 
Komunistus ir kitus kurie taip
gi nieko kito nenori girdėt kaip- 
tik apie Markus, Engelsą, Leni
na, 'Stalina ir kitus panaszius. J

Prie tėvu, — geru tėvu, kur 
negirdėt keiksmai, Dievobai
mingumas visados vieszi, tei- 
singysta ir gera pavyzdis nuo 
senesniu, tai yra geriausia mo
kykla del vaiku nes:"“Ka sza- 
kute nauja pritrauks, tai joki 
kvepalai neisztrauks. ’ ’

ta isz lupu nepaklusnaus vaiko , 1889 mete iszsirengiau su pa
ir taip atsiliepe in nosi: 1 ežia in Czenstakava ant atpus-

— Pasakyk tuinan, nosi, del ['ko- Ant tojo atpusko suvažiuo- 
ko tu ten virszuje -sėdi?

— Juokingas ‘klausymas, pa- 
szauike nosis, — (f-kas-gi uosty
tu puikius žieduj jeigu manės 
czionais nebutu? Kas-gi su-

ja 'žmonių isz visu szaliu. Iszi 
Lublino pastanavijom eiti pek- 
sti in Czenstakava ant tosios 
stebuklingos vietos.

Pas mano tėvus susipažinau
LAlvllClliD 1 J. V M tl. v U. j JLA. VCO mvl | j-

prastu kad rože grąžei įkvepia o1 su vieny Vokiecziu isz Ligin-

žaidulis galvoje buvo labai pa
vojingas ir reikalavo dideles 
priežiūros.

Kada jau ketinau sesti in va
goną, paregėjau zokoninke ei
nant in pakaju kur likos pagul
dytas R.

— Kaip tai? Poni nevažiuoji

Musu motinos ir bobutes ne
žinojo kitokio iszeimyniszko gy
venimo kaip tik -pagimdyt ant 
svieto visa tuziną arba dau
giau vaiku ir juos augint. Bet arba paleistuviu urvas, 
sziadien, kada prisieina dau
giau ir sunkiau kovoti už kąsni 
duonos ir iszmaityt szeimyna, 
tokis vaisingumas uždeda ant 
darbininko gimdytojaus pecziu 
nepaneszama junga ir didelė 
sunkenybe. Sziu dienu moteres 
jau nėra ant tiek neiszmintin- 
gom-s kad visa savo gyvenimą
butu neszczioms. Pati gamta Tolimoje ^žalyje Kanados, 
kartais nubaudžia moteres už artimoje Žiemiu, likos surasti 
tanku gimdymą. Daugumas nauji laukai aukso. Kada žine 
daktaru prirodo kad tankus 
gimdymas ne kiek neprigialbs- 
ti žmonijos padauginimui. Pa
sirodo kad motina kuri pagim
do 12 ar net 18 vaiku, iszauk- 
leja sveikus 2 ar 4 o kiti isz- 
mirszta da maži būdami arba 
iszauga ant pusgalviu. O teki 
sutvėrimai nėra žmonijai nau
dingi ir būna tik sunkenybe 
del visuomenes ir patys sau. 
Kad sziadien nesirastu tiek 
daug pusgalviu tai darbinin- 
kiszkas luomas nebutu taip isz- 
naudojamas ir laikomas tamsy
bėje. Taigi, visi tie motinos 
vargai, visi tie neiszpasakyti 
skausmai prie gimdymo ir asz- 
aros prie auklėjimo nueina ant 
nidk. Tėvai ir motinos turi ge
rai -suprast kokia guli ant j u 
atsakomybe. Moteres turi žino
ti kad jos kūnas nuo tankaus 
nesztumo be laiko nusensta, ■su
sigadina ir greieziau pasiduo
da visokioms ligoms.

Seniau svieto valdonai augsz- 
cziausia už visus state taja mo
tere kuri stengėsi pagimdyti 
ant svieto kuodaugiausia vai
ku. Bet sziadienine civilizacija 
ir apszvieta gerbia labiausia už 
visas tais motinas kurios gra-

apie tai pasklydo po svietą, 
tukstaneziai žmonių apleido sa
vo namus ir darbus, nuvažiavo 
in tenais jeszkoti lengvesnio 
kelio in turtą. Sziadieniniam 
gyvenime auksas yra ženklu 
iszmintingystes, paguodones, 
garbes ir viskuom. Lenktynėse 
insigyti tojo žibanezio metalo 
žmones papildo didžiausius 
prasižengimus, paniekindami 
prijautimus tikėjimo ir miela- 
szirdystes. Del daugelio auksas 
yra Dievu. Bet duokite žmogui 
pilna skryne aukso ir palikite 
ji ant pustynes per keliolika 
dienu. O kada badas duosis 
jaustis in ženklus ir pradės jam 
draskyti vidurius, parodykite 
jam szmoteli luonos o jis ati
duos jum visa auksa už ta ji 
szmoteli duonos.

Auksas turi savo verte tiktai 
kapitaliszkam veikime kuris 
yra svarstė visko kas turi ko
kia verte. Bet laike senoviszku 
laiku auksas neturėjo vertes 
kiele geležis isz kurios galima 
iszkalti naudingiausius daly
kus reikalingus del žmogaus.

ęzesnakas smirda? Kas-gi žino
tu kad toje bonklje randasi ac
tas o kitoj gardi! vynas, jeigu 
ne asz?

— Aha, jau a|z gerinus su
prasiu jeigu pats paragausiu!

L'S.

pi ragavimo
— užklausę

te liežuvis,— 
įkas tik man 
iinau kad ac- 
> medus sal- 
a sūri; žinau 
Įlos yra ne- 
■džios. Kas 
Lauš siuiicziu 
kas man ne
riu.
, — tarė no-

— paszauke liežū]
— Tai tik esil 

akyvas, liežuvi? 
nosis. j

— Taip, — atsa 
asz viską ragaunl 
papuola in lupas.! 
tas yra rugsztus 
dus, kad druska j 
kad laukines gri 
gardžios o sode 
man gardu tai tu 
in mano pilvą o 
gardu tai iszspja

— Isz to matji
sis, kad esi na Idingu, mano 
liežuvi. Bet pasakyk man, del 
ko tu iszlindai lupu?

Nemandagus liežuvis nežino
jo ka ant to pasakyt, užsisar- 
matino ir greitai pasisiepe už 
lupu. Ar supratote ka tas mo
kina? Mokina njus jog “Lai
kyk savo liežuvi už dantų jeigu 
nenori papulti inbeda ’ ’. —F.

§ Sovietifl^f}H<;t' \ iszduo- 
da po 12 dXerijj\minut-a 
maitindam/mok]

caus kuris czionais buvo pri
verstas pasilikt kėlės dienas o 
vadinosi Milleris. i 
apie musu kelione, geide eiti su 
mumis idant atiduot szlove 
Szv. Panelei ant szviesaus kai- ir kentėjimui savo artymo?
no.

žiąusia. vaikus i^nkleja- -Ge
rai iszaukleta musu gentkarte 
nepasiduos taip lengvai kapi
talistu agentu isznaudojimams 
-ir apgavystėms.

Geriausia pagimdyt ant -svie
to tik tiek vaiku kiek ju gali
ma atsakaneziai iszaukleti ir 
iszmaityt. Todėl su panieka 
reikia žiūrėti in tureziu szeimy- 
nas kurios turi tiek isztekliaus 
kad galėtu iszaukleti szimtus 
vaiku -bet kartais neaukleja ne 
vieno. Tokius neimisingus tur- 
cz-ius reikia vadinti nedorais ir 
isztvirkeleis.

Apsaugojo savo vyro Gyvastioi

už likus. 
itsitiks^L _ 
:i° (A]j

takgus

Idant darbszauti del musu 
jaunuomenes, iszrodinet skir
tumą tarp pikto ir gero, idant 
juos apsaugot nuo iszsitautini- 
mo ir neti'kyst-es o taipgi nuo 
nupuolimo idant užvesti ant ge
ro kelio kuriuomi privalo eiti, 
neužtenka vien klykimas laik- 
raszcziu. Czia turi isz vien dar- 
biatttis visi tie kuriu privalu
mas yra — ypatingai mokyk
los, rasztai ir gimtines namas. 
Pradžia dorans auginimo vai
ku yra pirmutiniu daigtu. 
Rasztai turi dirbti del labo vi
suomenes. Užduotis mokyklų 
yra auginimu ir tobulinimu 
ant geru ukesu nes užduotis tė
vu iszvere ant vaiku ateities 
gyvenimo.

Ne lygus būdas tėvo ir moti
nos — prieszingyste tarp moti
nos ir tėvo, vaidai, musztynes, 
persiskyrimai ant kožno žings
nio, pikta pavyzdis senesniu 
del vaiku, girtavimas, apsiryji- 
mas, keiksmai — sztai priežas
tis del kuriu dvi-treczdalys vai
ku augdami namie be priežiū
ros isz szali-es tėvo ir motinos 
būna niekam netikia. Tėvai ne
paiso kaip tieji vaikai auga, su 
kuom draugauja, nepaiso kad 
valkelei — sūnelis ar dukrele

Mes fll^H^Miaza gazolino 
stoti prie viesz'kelio ant kurio 
daugiausia keliaudavo ūkinin
kai in miestą, teipgi pardavi- 
nejom užkandžius del pakele- 
vingu ir rodos niekas negalėtu 
užkliudyt musu malszu gyveni
mą toje apleistoje vietoje bet 
mums atsitiko nesenei, tokia 
baime, kurios negreitai galėsi
me užmirszt. Tas atsitiko tū
loje naktije kada lijo ir buvo 
bjaurus vakaras.

Asz tame laike radausi pati 
viena stotyje kad sztai inejo 
in vidų kokis tai nepažinsta- 
mas žmogus, visas su-szlapes. 
Atsisėdo prie baro ir pareika
lavo puoduką kavos ir sandvi- 
cziu. Su nenoru rodos užklau
sė, kaip mums eina biznis, o jo 
mažos akutes bėgiojo po visa 
kambarėli. Prijausdama kad 
tam žmogui netikeczia nieka
me, o kada manės užklausė, 
kad asz jam pripildycziaui ble- 
szine su gazolinu, tai net pa- 
szokau isz baimes, girdėdama 
jo sziurksztu baisa. Jisai įsa
ke kad nusinesz bleszine su ga
zolinu ir inpils in savo karuka, 
kuris radosi netoli stoties.

Apsivilkau su lietiniu plosz- 
cziu, paėmiau bleszine ir isz- 
ejau laukan prie pumpu kad 
pripildyt| bleszine, palikdama 
ji kramtant sandvieziu. Mano 
szirdis plake labai. Ka ežiai 
daryt? Dinkte'lejo man kas to
kis in galva, kad asz pripildy- 
•cziau bleszine ne gazolinu betV J ■ tik įsu vandeniu. Sugryzau m 
vidų įsu bleszine, paduoda jam 
su nusiszypso jimu. Jisai -pada
vė man deszimts dolerine bu- 
maszka, bet asz jam pasakiau, 
kad asz neturiu smulkiu pini
gu, ir gali užmokėti vela, kada 
sugrąžys man tuszczia bleszine. 
Dirėtelejas ant manes kaip ke

kis jiuidosžius^
Kaip jisai

žingsnei nuo

H^Taukan.
g ilejQ teip isu- 

szlapti, maniau i au, jaigu jo 
karukas radosi n< toli, apie dvi- 
deszimts penki
stoties? Kada t<ip įsau sugal
vojau, tuo sykrinejo in vidų 
mano vyras, kurs atėjo dirbti 

;o. Apsakiau 
ežinoma kos-

ant naktinio szip 
jam apie mano i|
tumeri ir prasergejau ji, kad 
saugotusi tojo žiiogaus, kuris 
man iszrode kaip 
tas. Mano vyras 
isz mano baimes, 
teip buvau susinuipinus, kad 
negalėjau užmig

kokis bandi- 
tik nusijuokė 
Nuėjus namo

i. į

Apie antra vi landa po pu
siaunakti, da ne |niegojau, ka
da inejo mano vjlras, iszrodan- 
■tis kad jam kas tokio blogo 
atsitiko. Pasakė man kad ma
no nužiūrėjimas 1 buvo tikras 
tasai žmogus vėliau sugryžo su 
bleszine bet kak joje radosi 
užpylė jam ant yeido. Tasai 
piktadaris manydamas kad ble 
szinėj tikrai randasi gazolinas 
norėjo apjakint jiano vyra, po 
tam apvogti stot. Bet mano 
vyras greitai ^tsikvotejo isz 
baimes ir nusipiirtes nuo van
dens, szoko ant piktadario par- 
musze ant žemes |ir suriszo vir
vėmis. Po tam |dave žino pa- 
licijei, kurie 'tuojįaus atvažiavo 
surakino piktadari 
pažino buk jisai 
net trejose vals
kias vagystes amtomobiliu ir 
apipleszima dai gelio gazoli
nu stoeziu.

kuriame 
/ra jeszkomas 
lijose už viso

Mano vyras aplaike nuo val
džios tūkstanti -loleriu už -su
ėmimą to žmogaus už kuriuos 
pataisėme savo nameli bet tojo 
atsitikimo neužmirsziu kol gy
va busiu. —Parasze Mrs. J. 
Stonskis, isz Massachusetts.

ketino eiti po susimuszimui iri 
pasileiikda- Le> nuvažiavo beveik visi su

mas prie zokoninkes ir dirstele- - žeisti iszskirent pono R. nes 
damas jai in akis. — Kaip tai, 
ar-gi neatsakai? O tasai nuliū
dimas ir aszaros ar-gi tai ne už 
savo jauniki?

Ir isztikruju zokoninke turė
jo aszaras akyse. Užpykęs iki 
didžiausiam laipsniui, atvėriau 
lupas idant pabart -smarkuna
kad sztai atsiliepe seniauses isz įn L. ? — paklausiau nusistebe- 
sedineziu ponu: ja,Sj — kožna valanda yra bran-

— Sarmatinkis, jaunikaiti!(gi, ar nepribusi užvelai?
— Negaliu apleist sužeisto, 

pasiliktu pats vienas be prie
žiūros, — atsake, o aszaros pa
sirodė akyse norints gana norė
jo jais sulaikyt.

— Bet tenais tėvas o czionais 
svetimas žmogus! Poni per 
daug pasiszventi!

— Tėvas mano yra apsiaub
tas didžiausia storone o sztai, 
szitas brolis Kristaus, pats vie
nas, apleistas o jis turi pasilikt 
sveiku ir iszmaityt sena motina 
kuri reikalauja jo pagelbos. 
Daktaras tvirtino jog tik ge
ras rūpestingumas apie jo svei
kata ji užlaikys prie gyvasties.

— Bet tai paskutinis trūkis 
kuris sziadien i-szeina; poni tik 
rytoj galėsi pribūti in L.

Rankoje Dievo randasi gy
vastis mano tėvo; Dievas mato 
szirdi mano, žino kaip geidžiu 
rastis prie gyvasties del manes 
mylimiausios ypatos ant svie
to bet pasiszvencziau dažiure- 
jimu ligoniu ir nesiranda dru- 
tybes kuri mane nuo to mierio 
atkalbintu.

Tylėdamas, su didele paguo- 
done, pasikloniojas priesz taja 
szventa ypata, iszvažiavau la
bai mislyse praskendes.

Visoje -savo gyvastyje da ne
užtikau tokio užmir-szimo apie

les ciienas u juuuuuuv<>j

Dasižinojas Ar niekas neiszmokino tave pa-|
guodot moteres, drapanose! 
ypatos pasiszventusios Dievui

— Mano ponas, — atsiliepė
Kelionėje apsakinėjo mums) smarkunas, — nepripratęs es-

Milleris jog kitados buvo Pro- 
testonu bet tik keli metai kaip 
pasiliko Kataliku.

Ponas Milleris taip įkalbėjo: 
man:

“Keliolika metu adgal, ka
da da buvau jaunu žmogum ir 
Protestonu, važiavau viena 
diena ekspresiniu trukiu isz 
Lipsko in miestą L., labai svar
biame reikale kaslink mano> 
kupezystos. In vagona, in kuri 
insedau, radosi jau trys senyvi 
pakelevingi. Konduktorius pa- 
ženklines mano bilietą ketino 
jau duris uždaryt kad sztai pri
siartino motere, pasirėdžius rū
bais zokoninkes ir greitai atsi
sėdo in musu perskyra, norints 
tasai buvo paskirtas del vyru. 
Dasipratom tuojaus jog zoko
ninke nerado niekur -sau vietos 
ir buvo priversta inert iu mano 
perskyra o ant galo neturėjo 
laiko pasirinkt sau vietos nes 
vos inlipo in vagona ir trūkis 
judinosi -smarkiai isz vietos.

Nematydamas niekad arti 
Katalikiszkos Sesers Mielaszir- 
dystes, tai dabar^^^^^j^y^^^

mingai. Buvo tai l 1 1 p<l i Į 
gi ypata o jos apsiejimas davė 
man suprast jog buvo gerai 
iszauginta. Kas mane daugiau
sia apėjo jaunoje -zokoninkeje 
tai jos neiszpasakytas nuliūdi
mas ir gailesties, akys parau
donavę ir sutinę per ka paži
nau jog neseniai turėjo verkt.

Vagone vieszpatavo tyku
mas, visi tylėjome paguododa- 
mi nubudima musu drauges. 
Sztai ant didesnes stacijos in- 
sedo in musu perskyra du jau
ni pakelevingi linksmai užsi
traukia.

Atsisėdo priesz zokoninke ir 
pradėjo garsia kalba. Kalbėjo 
apie politika, interesus, apsa
kinėjo sau visokius juokus ir 
t.t., o laike tosios kalbos prisi- 
žiurinejo nuobrodžiai in zoko
ninke, iszjuokinejo visaip Ka- 
talikiszka bažnyczia, popiežių, 
dvasiszkuosius, kliosztorius ir 
t.t. o nuolatos klausinėjo zoko
ninkes ar tinka su ju nuomone.

Jauna zokoninke rodos ne
girdėjo ju visai, nebuvo suvis 
užpykus bet tik pateminau ant 
jos veido gailavima ir nuliūdi
ma. Pradėjau stebėtis isz tosios 
jaunos, patogios ir kaip man 
nudavė, augszto gimimo mer
gaites, kuri galėjo ant -saves 
taip valdytis ir užlaikyti aniuo- 
liszka pakaju.

Sztai vienas isz jaunu perse
kiotoju su ženklais paleistuvys
tes ant veido, matydamas nuo
latini malszuma zokoninkes pa- 
szauke staigai, temindamas jai 
in akis:

— O ar laikais nepasakytunj 
mums, patogi ponia,- kas tave 
prispyrė prie užsidarymo 
kliosztoryje?

— O kas, — paszauke antra
sis, — jeigu me nelaiminga mei
le!

miu klausyt tokiu pamokslui
— Matau tai jog -da tau nie

kas nepasake kaip apsieit prie 
moterių.

— Pamokslu nereikalauju, — 
atsake susimaiszes, — o kad už
simokėjau už savo vieta kaip 
ir kiti per tai galiu kalbėt. Ant 
galo, ypata in kuria kalbėjau, 
nedave po savim suprast ar vė
lina sau idant toliaus kalbeczia 
ar nustoezia.

Senas ponas vela norėjo ka 
toki atsakyt bet atsiliepe pui
kus balsas zokoninkes:

— Kanecz sau ponas vėlini 
idant tau pasakycziau kaip tu
ri elgtis tarp moterių todėl at
kreipiu ponui aityda jog szimta 
kartu butu geriau ir dorian 
dirbt ant užlaikymo motinos, 
kuri pasilieka namie didžiau
siam varge, ne kaip už pasko
lintus pinigus važinėt tik del 
to, idant doras moteres kelionė
je užpuolinet ir iszjuokinet.

Paraudonavo kaip kraujas, 
po tam pabalo kaip drobule, 
kalbėdamas nesuprastinais žo
džiais su pertraukom: 

:W-—Kai n ?
■Lysti. . . mane pažinti. . . 
nai...

— Tuojaus ponas persikano- 
si jog ne esi man suvis svetimu 
— kalbėjo malsziai jauna zoko
ninke toliaus — ‘kada ponas 
drauge su savo broliu, pralei
dot tėvo turtą, padarėte skolas 
ir apjuodinejote varda savo mi
rusio tėvo o tavo brolis paim
damas visa kalte ant saves, 
prasiszal'ino in Amerika, tada 
nelaiminga, dora tavo motina, 
poni R. atėjo pas mano tęva 
bankieri A. jeszkot pagelbos 
kurios jai ir neatsake. Sziadien 
bankieris A. guli ant mirsztan- 
czio patalo o asz mirsztu isz 
skausmo, ar ji užtiksiu prie gy
vasties, ar paspėsiu pribut prie 
jo lovos iszgirst paskutinius žo
džius palaiminimo isz jo lupu.

Po tu žodžiu apsimalszino 
vagone; jaunikaitis nesenei 
linksmas ir pilnas juoku, juo
kaujantis isz visko, sėdėjo da
bar kaip in akmeni pavirtęs, 
sarmatinosi pasijudint ir atida
ryt lupas.

Sztai iszgirdom baisu szvil- 
pima maszinos; pasidarė drū
tas susikulimas ir riksmai vi
sur ir tame paežiam laike vago
nas kuriame sėdėjom, pavirto 
ant szono. Pakilo sumiszimas 
neapraszomas, skundai, szauk- 
smai, dejavimai o ir kaip ku^ 
keiksmai jog žmogus beveik isz 
proto neiszejo.

Apsimalszines isz sumiszimo 
pradėjau jeszkot savo -draugu 
keliones. Zokoninke karsztai 
darbszavosi aplinkui sužeistus 
kuriu ant giliuko nebuvo daug. 
Isz mano draugu seniauses li
kos pažeistas iii ranka o ponas 
R. kuris taip isz j nokinėjo ne- 
mielaszirdingai zokoninke, li
kos sužeistas baisiai in galva. '

Trukiu, kuris in dvi adynas

mieste ir ant rytojaus pradėjau 
savo interesus. Sugryžes vėly
vu laiku in hoteli, peržiurine- 
jau prie vakarienes laikrasz- 
czius, beveik visuose radosi ži
nios apie smerti bankierio ku
ri atėjo apie pirma adyna nak- 
czia. Gailėjosi visur smerezia 
bankieriaus, kaipo gėi’o priete- 
liaus ir apglobejo pavargusiu.

— Tai duktė tojo gero žmo
gaus — pamislinau sau — toji 
narsi zokoninke ne spėjo pri- 
but in laika idant priimt .pas
kutini atsisveikinimą mirsz- 
tanezio tėvo ir iszgirst jo pas
kutinio palaiminimo! Kaip 
drūta ir galinga turi būti tasai 
Katalikiszkas iszpa'žinimas, 
kuris duoda drūtuma atsisakyt 
sau karszcziausiu vėlinimu del 
tarnavimo savo artymui.

Tosios mislys nedave mėn 
atsilsio; pradėjau tyrinėt Ka- 
talikiszka tikėjimą o in meta 
laiko po tam atsitikimui pasili
kau geru Kataliku ir szlovinto- 
ju iSzv. Paneles, už ka dekavo- 
ju ijievui už atsivertima. ’j

Ant to pabaigė ponas Milleris 
savo apsakyma; abudu su pa- 
czia buvo labai susigraudinę o 
ant galo pribuvome prie galo 
musu keliones.

Labai susi judinom regėjimu 
pamate Vokieti kuris nusižemi
nęs klūpojo .su iszkeltoms ran
koms in augszti priesz stebuk
linga paveiksią M&tinos Szven- 
cziausios, Czenstakavėi

— Kur daktarai turi ghi- 
czus ant ligoniu tai ligonis 
greieziau mirszta.

— Kur randasi dideli ir 
turtingi palocei, ten randasi 
mažiuleles grinezios vargszu.

— Bekarasino knatas grei
tai sudegs.
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ŽINIOS VIETINES

IOHS MTTCHKUL

— lUtarninke pasninkas,
—• Seredoj pirma diena 

Lapkriczio (Nov.), teipgi Visu 
Szventuju Szvente, o Ketverge 
Užduszines

— Pottsvilles sude padavė 
aplikacijas ant ukesiszku po- 
pieru apie 200 vyru ir moterių.

—• Utarninko vakara ap- 
vaiksztineja Dvasiu Vakara, 
kuriame dalyvauja vaikai o ir 
senesni žmones, pasiredydami 
in visokias juokingas drapa
nas.

—■ Kietųjų anglių kasyklų 
operatorei apreiszke buk No- 
vemberio menesi je visos kasyk
los pradės dirbti po tris dienas 
ant sanvaites.

— Tik dabar dažinota buk 
likos surisZti mazgu moterys
tes Leonardas Kiniauckas, isz 
miesto, su Jeva Babarskiute, 
isz Tamakves, per kunigą J. 
Szukevicziu, S.S. Petro ir Po- 
vylo bažnyczioje, Tamakveje, 
16 diena Septemberio. Jauna- 
Vedžiai apsigyveno mieste.

—* Praeita Ketverga mas
karadinis balius, laikytas per 
Schuylkill Moterių Draugiszka 
kliuba, Norkevicziu svetainėje, 
buvo vienas isz pasekmingiau- 
siu. Sveteliu pribuvo isz visu 
aplinkiniu. Kostiumai buvo 
puikus ir juokingi už ka locni- 
ninkai aplaike dovanas.

— Seredoje bus didele Re- 
publikoniszka politik'iszka pa
roda po miestą ir prakalbos 
High School mokykloje kurio
je daly vaus visi kandidatai ant - -—-- ---- -
Įriedu. \

Kas Darosi Kožna 
Minuta

§ Amerikonai suruko kas 
minuta už 350 doleriu vertes ci
garu. : 1 i

• § Rūkymas Amerikoj galop 
pasidaugino nes fabrikantai 
padirba kas minuta už $2,000 
paperosu.

ANT PARDAVIMO NAMAS

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
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.

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.

— Panede'lyje Anglekasiai 
szvenczia “Mitchell’o Diena,” 
gimimo diena Jono Mitchell’o, 
pirmutinio prezidento Kietųjų 
Anglekasiu Unijos. O kad ta 
diena szimot pripuolė Nedelioj 
29-ta Spalio (Oct.), tai buvo 
perkelta ant Panedelio.

SHENANDOAH, PA.
— Adomiene Konseviczie- 

ne, 1201 W. 'Centre uly., mirė 
Subatoje Good Samaritan li
gonbuteje Pottsvilleje. Velio
ne pribuvo isz Lietuvos in 
Amerika daugeli metu adgal. 
Paliko vyra Adoma, du .sūnūs 
ir viena broli Tamosziu Mi
liauską. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Graborius 
Menkeviczius laidoja.

• ■— Alfredas Dambrauskas-, 
19 metu, iiko's sužeistas skrei- 
peryje 'dirbamas prie Millers-

dosi Ashland ligonbuteje.

Kulpmont, Pa.— Kazimieras 
Norkeviczius, 44 metu amžiaus 
kuris buvo gazuotu laike- pa
skutine kares Francijoj, ne
galėdamas' nukėnsti toliaus 
kentėjimu, susidraskė save 
dinamitu. Andrius Gordon, 
surado lavona artimoje Bren
nans ukes ir tai kone toje vieto
je kur praeita vasara Fredas 
Pensyl ir Juozas Mansfield li
kos surasti negyvi.

Frackville, Pa., f Vincukas 
Valiūnas, asztiuion'iu metu am
žiaus įsunelis Jevos ir nesenei 
mirusio Jono Valiūnu, nuo 116 
N. Second uly., mirė Vaiku 
Ligonbuteje, Sea Shore House, 
Atlantic City, N. J., Vaiko tė
vai kitados gyveno Gilbertone. 
Paliko savo motina, ketures se- 
seres ir viena broli.

Girardville, Pa. t Subatoje 
buvo palaidotas Szimonas Sa
vickas (Simon), 503 E. Maha
noy Avė., kurio laidotuvėse 
dalyvavo daugelis žmonių. 
Trys .kunigai laike Miszias už 
velioni. Palaidotas ant Szv. 
Marijos kapiniu Shenadoryje.

Tuscarora, Pa. f Jonas Sala- 
donis, nevedes, mirė Panedelio 
ryta Coaldale ligonbuteje, ku
ris sirgo koki tai laika. Dau
giau žinių apie mirti bus kitam 
numaryje.

PARSIDUODA 4 LOTAI.

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

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

Isz Visu Szaliu
KINAI VALGO 

LAVONUS
KARE PRIEŽASTE DIDE 
LIO BADO KINUOSE—ŽMO

NIS VALGO LAVONUS 
KURIU VISUR PILNA.

Shanghai, Kinai.,—Siuntinei 
isz tolimai apylinkių pranesza 
konia kas diena apie baisu ba- 
da, kuris pradėjo prasiplatinet 
po visas Kiniszkas provincijes. 
Žmones pastojo tikrais žmog- 
edžiais nes valgo mirusius isz 
bado. Iszpradžiu valdžia sten
gėsi užbėgti tai žmogedys- 
tai, bet dabar jau negali jo su
laikyti, nes negali už tai žmo- 
uis bausti. Kada vienas Kinie
tis buvo aresztavotas už tai ir 
pastatytas priesz sudžia, tai at
siliepė:

“Kodėl maine turite baust už 
valgima lavonu mano mylimų
jų? Juk asz tik ta valgau ka 
ir visi iszalkia szunis ėda-”

Misijonieriai pranesza kad 
bado apylinkėse padėjimas 
yra baisus, o vienas sake: “Asz 
pats savo akimi macz’iau kaip 
iszbadeja žmonys valgė lavo
nus, ver da j u kunus ir paskui 
valgo. Norime juos suszelpti, 
bet patys turime mažai ka val
gyt, nes Japoniszki kareiviai 
viską nuo mus ipaeme. Didžiau
sias badas yra apylinkėje 
Kvansu provincijos.

Iszpradžiu kada badas apė
mė nekurias provincijas, tai 
iszbadeja tėvai pardavinėjo 
savo vaikus, bet jau ir ta ne
užteko o priek tam niekas ne
turi pinigu.

■■ ■ -vi 
1V1U1EKE SU SAVO PRIE-
LAIDINIU PASKANDINO 

VYRA.
Sterlitamak, Rusija., — Isz 

upes likos isztrauktas lavonas 
kokio tai žmogaus, palicija 
pradėjo tyrinėt ir ant galo su
sekė, kad- tai gyventojas isz- 
artimo kaimelio, Sukalokas, 
kuris nuo tryju metu negyveno 
su savo paezia, isz priežasties, 
kad jo pati turėjo prielaidini. 
Tolimesni tyrinėjimai parode, 
buk jo pati su pagialba prielai- 
dinio ji gerai nugirdė, po tam 
indejo in maisza, nuveže prie 
upes ir paskandino. Abudu li
kos uždaryti kalėjime.

NELABA MOTINA.
Hampstead, Anglija.,— Try

likos metu Magduke Creddle- 
ton, kuri užsiimdavo pardavi
nėjimu laikraszcziu ant uly- 
cziu, įsugryžus namo pradėjo 
rokuoti kiek ta diena uždirbo. 
Pasirodė, kad uždirbo mažiau 
ne kaip kitokia dienosią. Mo
tina pradėjo mergaite baisiai 
koli’ofi ir muszti kuna ir galva 
mergaitei. Kaiminai subėgu 
ant riksmo, pamate kas atsiti
ko ir tuojaus nuveže mergaite 
in ligonbute, kur in. kėlės va 
landas vėliaus mirė. Nelaba 
motina likos aresztavota.

VESTUVININKAI NUŽUDĖ 
TRIS I R PAŽEIDO 12.

Boryca, Austrija.,—■ Du ne- 
praszyti svecziai ateja in vestu 
ves pradėjo pasielginet nepado 
riai ir musztis, už ka likos isz- 
mestais laukan. Isz piktumo 
pradėjo szauti in vestavninkus 
nžmuszdami tris ir sužeido 
dvylika. Ant galo juos apmal- 
szino su szuviais, nes kitaip pa
siutėlius negalėjo nuginkluoti

SAULE ' ’ Į MAHANOY CITY, PA.

Rusiia Pasirengineia Ant Kares Priesz Gaza

Rusi ja parengineja savo flota priesz nevidonus laike k ares. Laivorei yra pasiredia in
gazines iria įkas apibarstydami miltelius kurie sunaikintu gaza paleista per nevidonus. Tieji 
miltelei su laikina gaza kada jis nusileidžia ant laivu. For Prothonotary

34 ANGLEKASIAI UŽMUSZ- 
TI eksplozijoj.

Dunferm'lim■, Szkotlandija.— 
Baisi eksplozija, kuri kilo ang
lių kasykloje fclley Field, už- 
musze 34 ang»asius ir daugeli 
sužeidė. EkspM»zija kilo isz ne
žinomos priesfaisties. Tame lai
ke kasykloseilradosi apie du 
szimtai dart|ninku. Daugelis 
anglekasiu m re nuo apdegimu 
o kiti likos aiA vietos užmuszti.

SVIETAS d:
— antrAs patapas.

Rymas, Italija.,— Astrono
mas Rateliui 
Faenzos, 
keturios nai 
priežastim 
meriko a 
tapas ka' 
ku. Ta 
diena

NGS MARIOSE

Bendandi 
pfanaszauja

isz 
kad 
bus 

dinimo A- 
' r užeis pa
vojaus lai- 

apie 6-ta 
jiril) 2521 

tro-

nge yra 50 
isz pra-

Kare nesulaiko Italijonus szirnet szvensti rugepjute vyn
uogių kuriu szirnet užaugo užtektinai Italijoj. Kožna meta gy
ventojai ta ja diena szvenczia Ryme su didele iszkilme. Pa-

iiom
Tino , ka 
sykiu didesni 
džiu buvo mif F i • • ne kaip i 

yta.

GERAS
Moiskva, Ri 

mergaite eida 
mate gulinti 
kokis tai pom 
gaite togo 
sugražino rna 
buvo 25 tuk 
Ponas isz džh 
mergaite ir pr 
ti. Ponas su 
in josios nam 
josios motinai 
už josios teisii

RADINYS.
sija., — Jauna 
ma ulyezia, pa- 
maisziuka, kuri 

lis pamėtė. Mer- 
ji ir ponui 

sziuka, kuriame 
taneziai rubliu, 
ugsmo apkabino 
įdėjo ja bueziuo- 
mergaite nuėjo 

i ir padovanojo 
tūkstanti rubliu 
guma.

NAUJOS BALDOS
karines

PRANAŠYSTES 
Yra tai stebėti , ------- X- .
joje randasi L 
jau daug ats ’ 
pranaszauta, ita

na knvgute nes 
daug teisybes ir 
>ėta kas būva 

. ,, toliaus tos pra- 
naszystes pild . • • ...„ 3si. Pnsiuskite
25c. stempom. ., 1 r ls 0 gausite pei
p£tCZ L {L.

W. D. bocz;
MAHANOtAUSKAS - CO.

' CITY. PA

Dvideszimts du kalinei Chicago Cook pavieto kalėjime 
atsisakė valgyt vakariene kaipo paskutine atminti del savo 
draugo, Stepono Cygono, kuris sovi prie stalo, kuris turėjo 
mirti in kėlės valandas vėliaus ant elektrikines kėdės. Kalinei 
vietoje valgyt, per visa taji laika meldėsi už savo dranga.

Apvaikszcziojimas Vynuogių Rugepjutes

—■ Jeigu nori malsziai val
gyt midų, turi užmuszt bites.

“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.

Atsisakė Valgyt, Tik Meldėsi Už Savo Dranga

“Asz pripažystu Judge Henry Houck kaipo gera ir sažiniszka 
teisėju, todėl už jin ir balsusiu”

ž H DR. A. B. FLEMING
t' Daktaras isz Tamaqua, Pa.

bgįiysu savo mylima kuri ji yį- ,pĮągį
ertu.

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.

POLITIKA
Schuylkill Paviete

-------- > J
JOHN T. BEDDOW 'til 

KANDIDATAS ANT v 
PROTHONOTARY.

-------- ’•)
M. Beddow dabar pildo savo 

pirma terminą kaipo pavietą- 
vas Prothonotorius ir atsakau- 
ežiai ir užganadinaneziai del 
visu. Dabar praszo balsuotoju 
vėla ji aprinkti ant to pat u re-* 
do antru kartu o jisai prižada 
duoti ta pati patarnavima kaip 
ir praeityje. Savo ofise turi du 
Lietuvius1 klerkus kurie skaito, 
raszo ir įkalba Lietuviszkai ir 
kurie suteikia patarnavimus 
Lietuviams ju kalboje.

John Beddaw
F rackville

M. Beddow randasi tame ofi
se kur žmones iszima ir gauna 
Ukesiszkas Popieras ir tame 
reikale visiems suteikia gera, 
sanžiniszka patarnavima. Jisai 
taipgi buvo aprinktais vice
prezidentu Valstijos Prothono
taries Draugijos ladje ju Seimo

Liepos Altoona,

Jo ofisa^yra Pottsvilles Kor
te, kur tasai ofisas turi pats isz 
saves užsilaikyti ir uždirbti al
gas tenais dirbaneziu klerku ir 
kitu. Tas buvo iszpildyta ir 
prie pabaigos M. Beddow ter
mino tai da pasilieka $5,000 už
darbio del pavieto.

M. Beddow yra pirmininku 
Frac'kvilles Civic Komiteto ir 
rūpinosi atidarymu Morejos 
kasyklų ir nauju dirbtuvių, 
taipgi del atidarymo plento isz 
Frackvilles in Mahanoy Plane.

Jisai priklauso prie Mokyk
los distriko Frackvilleje per 
suvirsz 25 metus ir per ilga lai
ka buvo jos sekretorium, tokiu 
budu suteikdamas kuogeriau- 
sia patarnavima del visuome
nes. Galima visados pasitikėti 
ant jo dėl aplaiikymo patarimu 
kožnam laike. Jis praszo jusu 
ir jusu draugu balsu laike atei- 
naneziu rinkimu, Utaniinke 7, 
Novemberio, 1939.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

VAIDINELIS
Parasze Nat Pinkertonas, 

garsus detektyvas.

— Bet asz ji girdėjau labai 
aiszkiai nes buvau laiptu apa- 
czioje.

— Ka-gi ten darete? — už
klausė Pinkertonas.

Tarno veidas susiraukė, akys 
stojosi piktai bailingos.

— O tamistai kas darbo? Ta
mista klausineji mane su tokiu 
uolumu kad rodos butum slap
tos policijos agentu. Nors ta
mista esi kunigaikszczio rasz- 
tininku, anaiptol neturite tei
ses isziurkszcziai apsieiti su 
sziuo palociaus tarnais.

Didis sznipas iszmieraves ji 
iszilgai gilu žvilgterėjimu, su
traukė pecziais ir paklausė ki
tu tarnu:

— Pasakykite man keno 
kambarys yra ketvirtam augsz- 
te apaczioje szios saikus?

— Anam kambaryje gyvena 
tarnaites.

— O dabar ežia niekas nebu
vo atejas?

— Kiek asz žinau, niekas ne
buvo! — atkirto antrasis tar
nas, piktai žvilgterėjus in mil
žiną isz po Pinkertonas supra
to jog milžinas nebuvo myli
mas kitu draugu.

— Hm! Tai labai keista! Pa
sakykite, meldžiamieji, kaip 
vadinasi anas tarnas? — už
klausė sznipas, nurodydamas 
in žiaunai žiūrinti galiuna.

— Jurgis Jakas! — atsake 
užklaustasis.

— Velniai žino, kas ežia da
rosi! — suszuko milžinas — asz 
ir pats galiu pasakyti savo pa
varde!

Didis sznipas jau nebemano 
slapti‘sa^^^kįt vihio: iis sku- 
kiaFpri^Jartino pr 
re:

— Paklausykite manes, Ja
kai! Asz atvažiavau in Verkius 
idant suimti dvasias kurios pa
dare didi peržengimą! Inside- 
kite tai, Jakai, ir turekites.

Milžinas sudrėbėjo ir, sumur
mėjus per dantis prakeikimą, 
atsuko sznipui peczius ir sku
biai iszejo.

— Eiva! — tarė sznipas ki
tiems: dabar man ežia nebera 
kas veikti!

Mažai bedabodamas ant ki
tu tarnu sznipas nuėjo in savo 
kambarius.

Jis ilgai galvojo apie nutiki
ma: aeziu savo ilgametinei 
praktikai ir gabumui, isz veido 
atspėjo žmonių mintis ir jis su
manė kad Jurgis Jakas turi ne
tyra sanžine kad jis pripratęs 
yra atlikti visokias piktadarys
tes ir kad ji reikia prižiūrėti.

Valandai praslinkus po szio 
nutikimo, sznipas nuėjo pas ku
nigaikszti. ^Pakelyje jis aty
džiai žvalgėsi aplinkui kad ne
patekus in nauja piktadariu už
puolimą.

Kunigaiksztis buvo savo pui
kiame kabinete ir lauke sznipo 
su didžiu nekantrumu nes vy
lėsi sužinoti nuo jo svarbias 
naujienas.

— Ponas Pinkertonai, nuo 
mano seno tarno Velžio asz jau 
sugebėjau sužinoti apie keista 
nutikima ant stogo. Ar nepasi- 
seke tamista iszaiszkinti ta 
slepinga nutikima?

— Taip, kunigaikszti, — at
sake sznipas, asz jau insitikri- 
nau, jog nelabosios dvasios su
simetusios sziame palociuje, 
yra toki pat žmones, kaip ir 
mes su tamista.

Jis trumpai apsakė kuni- 
gaikszcziui apie visa atsitiki-

ma, vienok užtylėjo savo' spe- 
kavimus kaslink Jako.

■— Man norėtųsi atydžiai ap
žiūrėti ta sėkla (kambarį) ku
riame tapo pasmaugtas tamis
tos brolis ir kur iszejo isz gal
vos tamistos motina!

— Taigi, eikime ten! — tarė, 
kunigaiksztis užleisdamas ke-f 
lia szniui.

— Kunigaikszti, tamista ką 
tik kalbėjai apie sena tarna 
Velži, — ar jis yra isztikiamas ? | no bundžiai, Vilniaus, sznipai ?

— Taip, tai labai atsidavęs — Jie pakol kas tyrinėja 
ir teisingas žmogus; tarnauja apylinke kurioje, anot ju, slap- 
musu namuose jau 30 metu.

— Ar jis buvo czia užmuszi- 
mo nakti?

— Taip, jis pirmutinis užti
ko mano nelaiminga broli!

— Tai asz praszycziau pa- 
szaukti ji in ana kambari! Asz 
jam noriu užduoti keletą klau
symu kurie man yra labai 
svarbus!

Asz viliuos, kad jo atsaky
mai užganėdins mane, — tarė 
Pinkertonas.

Kunigaiksztis suskambino ir 
kaip atėjo senasis tarnas, palie
pė jam sekti paskui ji in minė
tąjį kambari... Kelioms mi
nutėms praslinkus visi trys at
sidūrė tame kambaryje.

Tas kambarys buvo antra
me augszte, jo langai prasikalė 
buvo in rytus. Apstata atsižy
mėjo savo puikumu. Greta szio 
miegamojo kambario stovėjo 
taipgi szaunus kabinetas. Pir- 
mucziausia sznipas uždavė Vel
žiui szi klausymai

— Velži! Gal jau žinai kad 
asz esiu visai ne rasztinirikas 
bet Amerikoniszkas sznipas. 
Tas turėjo paaiszketi visiems 
po atsitikimo ant stogo.

Senas tarnas tiktai linktelėjo 
su galva.

— Bet Velži, jus asz praszau

būdamas, patirti | — Ponas Pinkertonai, — už-Czia sznipas uoliai griebėsi darytu duru
savo amato, nepraleido ne ma- jog mus kas noįrs sznipineja, t klausė kunigaiksztis, — kaip- 
žiausio dalyko, ypacz atydžiai patylomis klauso u? j gi tamista iszaiszkinsi ta daly-
apžiurejo duris prie kuriu sto
vėta vaidinelio ir kuriose stip-

' sojo pedsakiai kulipku, kuni
gaikszczio Keistuczio paleistų
jų- • ■

Staigai sznipo veidas links
mai nuszvito...

— Velži, — tarė jis tarnui, —
pasakykite kur dabar yra ma-

pas

gal-

ir ta-

— Asz to tike jausi ir todėl 
elgiausi atsargiai.

— Kunigaiksj ti, kada asz 
pasakiau jog skylutes duryse 
yra tiktai padiTbta imitacija

stosi galvažudžiai.
— O ka tie ponai pasakė apie 

szi skylių szeszeta? — užklau
sė sznipas, rodydamas in duris.

Senas tarnas patraukė pe
cziais.

Jie buvo labai nustebinti ir 
vienas isz ju prasitarė kad 
kiekvienas stovintis priesz du
ris turėjo būti mirtinai nuszau- 
tas. Jie visi buvo tos nuomones 
jog vaidinelis turėjo 'būti pa
prasta szmekla pastatyta 
duris!

Pinkertonas palingavo 
va ir tyliai nusijuokė.

— Mano bundžiai szi karta 
tikrai apsiriko! Kunigaikszti, 
asz praszau tamistos areziau 
apžiūrėti szitais skyleles.
Kunigaiksztis prisiartino prie 

duriu ir atydžiai eme apžiuri
nėti szeszes skylutes szalimos 
sutūpusias duriu lentoje; sky
lutėse buvo insismeige kulip- 
kos.

Iszszautos kulipkos niekad 
nepadaro szitokiu skylueziu, — 
paaiszkino gerasis sznipas. 
Skyle insisiurbusios kulipkos 
esą oro puseje visad iszrauta o 
ežia visai to nėra.

— Tai-gi, kunigaikszti! Szi- 
tos skylutes buvo jau isz anks
to isz,gręžtos ir tik paskiau jo-

ma kuriuo 
ruoszesi netikroji dvasia, jai 
vis-gi nepavyko suteikti skylu
tėms reikalinga iszveizda.

Isz kunigaikszczio ir tarno 
lupu iszspruko nusistebėjimo 
riksmas.

— Kaip tas nutikti galėjo? — 
suszuko kunigaiksztis. O kur
gi pataikė mano brolio kulip
kos? Kaip-gi jis galėtu iszgrež- 
ti skylutes in toki trumpa lai
ka? — užklausė abejodamas se
nis.

Staigai Pinkertonas mostelė
jimu paliepė nutilti ir pridejas 
ausi prieduru, emeklausytis.. 
[Urnai isz kiszeniaus isztrauke 
jis atsuka, atsargiai, be jokio 
braksztelejimo atrakino duris 
ir paspaudės rankoviesta ga
lingai stumtelėjo duris.

Pasigirdo bildesis krintan- 
czio žmogaus... Koridoriuje 
ant aslos sukniubo ir iszsitiese 
tarnas Jurgis Jakas, susiėmęs 
rankomis savo galva...

—Szia tau, Jakai! — szaltai 
tarė sznipu karalius; — tau ge
rokai kliuvo už pageidima pa
siklausyti svetimu kalbu.

— Kodėl tu klausei? — su
szuko piktai kunigaiksztis.

už duriu pra-tai asz iszg 
keikimą... Tai buvo neatsar
gus isz jo puses žodis ir todėl 
jis paneszios guzi- ant galvos.

Kunigaiksztis : 
stebėja žvilgterej

— Ponas Pinki 
re Radvilas, — 
veik intikejau j<g Jakas tai 
galvažudžiu biez 
pats galvažudis!

— Ta mums pa 
nieji tyrinėjimą 
sznipas. Pinker tinas pakvietė 
kunigaikszti sėst 
tarna apsakyti v 
nas tos nakties kurioje invyko 
galvažudyste.

Jis sužinojo jof senas tarnas 
budėjo artimiausiame kamba
ryje ta nakti ka 
Keistutis buvcl 
motinos kambaii 
dės szuvius tari) 
dūmės in 
kambari.

— Sakyk, ar i?atete ten tais 
dvases?

— Taip, maczii u szmekla bet 
szi tuojaus žuvo jakol asz atsi- 
kvoszejau ir prihkiau prie du
riu kurias radau užrakintas 
Kaslink sziu sky ueziu tai tuo
met jos buvo tokius pat kai da
bar!

— Dar vie 
symas: ar J 
tutis nusi 
miausia ka

— Taip

r tarnas nusi- 
j p in sznipa. 
ertonai, — ta- 
labar asz be-

lulis o gal ir

. 'odys tolimes-
— atrėmė

ir paprasze
■sas smulkme-

[kunigaiksztis 
ant sargybos 
ne; kai iszgir- 
s tuojaus nu-

kupgaiksztienes

varbus klau
ptis Keis- 
5 in arti

amata! Tegul kiti tarnai galvo
ja ir plepa kiek jiems tik lenda!

— Klausau tamistos paliepi
mo! — atsake senas tarnas. Ar 
pavelysi tamista užduoti viena 
tik klausymą ?

*— Praszau klausti.
— Asz daug girdėjau ir skai- 

cziau apie drąsu Amerikos 
sznipa Pinkertona. Ar tik ne su 
juo asz turiu garbe dabar kal
bėti?

— Taip, mano isztikimasis 
Velži, — tyliai tarė kunigaiksz
tis. Szis ponas tai garsusis Na
tas Pinkertonas...

Senis linksmai pažiurėjo in 
sznipa ir paemes ji už rankos 
suszuko:

— O, kaip asz esiu laimin
gas regeti ir kalbėti su juom! 
Dabar asz esiu giliai insitikri- 
nes jog piktosios dvasios, nužu- 
džiusios musu kunigaikszti 
Keisuti, 'bus surastos ir pride- 
reneziai nubaustos. Asz lyg gy
vos galvos neužmirsziu to mo
mento kada susipažinau su 
sznipu karaliumi!

Pinkertonas prieteliszkai su
spaudė ranka seniui tarnui ir 
tuojaus eme tyrinėti kambarį. 
Jis atydžiai apžiurėjo ta vieta 
ant kurios gulėjo kūnas už-'Kam suardei mano užsitikeji- 
musztojo kunigaikszczio ir sie
nas. Pabaigęs žvalgymą jis ta
re:

— Czia asz nepatikau nieko 
ypatingo! Vilniaus sznipu czia 
taip uoliai rausiasi jog jie pa
liko daugiau pedsakiu negu pa
tys piktadariai! O dabar eiki
me in kambari kame kuni- 
gaiksztiene pirma karta pare
gėjo vaidineli.

Sznipo noras tuojaus buvo 
užganėdintas ir jie visi nužen
gė in kunigaiksztienes miega
mąjį kuris gražiavosi taipgi ta
me pącziame augszte.

ma tavimi?
— Kunigaikszti, kaip seniai 

tas žmogus tarnauja tamistai? 
— užklausė vikrasis sznipas.

— Jau ketvirtas menuo! — 
atsake kunigaiksztis.

— Jakai, eik sau po velniu 
laukan isz mano namu! — suri
ko kunigaiksztis, liepdamas su
mokėti visa alga tarnui.

Jakas pažvelgė in sznipa aki
mis, pilnomis didžiausios ne
apykantos ir murmėdamas at
sitraukė nuo šusirinkusiuju.

— Ponas Pinkertonai, ar-gi 
tamista galėjai trioboje už u'ž-

sztiene
pereita 

nerias'
ztis nebuvo
is duris ser-

I ’gi tamista iszaiszkinsi ta daly
ką jog kulipkos, mano brolio! 
paleistos in vaidineli, pražuvo? j

— Szita dalyka asz galiu isz-1 
aiszkinti tik tada kai pamaty
siu revolveri!

— Ak, asz užmirszau pasa
kyti —tarė senas tarnas, — re
volveris, isz kurio szove ponai
tis, ta nakti kaž kur žuvo!

— Dabar tai asz galiu, kuni
gaikszti, iszaiszkinti visa pa
slaptį: dvasios gyvena szitame 
palociuje ir vienas isz tamistos 
tarnu bicziuoliuojasi su jomis... 
Asz atmenu, tamistos brolis ra- 
sze in New Yorka, kad jie laiko 
viena revolveri nuolat ant sa
vo raszomojo stalo; tai-gi, ku
riam nors tarnui nebuvo sunku 
iszimti isz jo kulipkas ir vėl pa
dėti adgal ant stalo...

Eme temti... Sznipas ap
skelbė kunigaikszcziui kad jis 
sziadien jau užbaigęs savo tyri
nėjimus.

— Kunigaikszti, asz nore- 
cziau dar žinoti kur tamista 
gulėsi szia nakti?

— Viename isz kambariu ant 
antrojo augszto. Ar norite ji 
apžiūrėti ?

— Su mielu noru! Vienok asz 
perspėju kad szia nakti tamis
tai grūmoja didis pavojus!

— Ka-gi tamista manai da
ryti, ponas Pinkertonai?

— Leiskite man apie tai už
tylėti; jeigu mano spėjimai in- 
sikunys tai szia nakti asz su
gausiu visus piktadarius!

— Taip kalbėdami jie atsidū
rė kunigaikszczio miegamaja
me kambaryje... Szis kamba- 
ris buvo laibai puikiai apdabin- 
tas: sienas puosze brangus ar- 
žuoliniai pieviniai. Su miega
muoju buvo sudurta kitas ma-

duris. Ar kuni
ka nors pristatęs 
geti? \T .

AT . , . , Jakas sergėjo— Nu-gi taip! ° d
tais duris.

. . lute jis pats— Ar nepasi? J r 
tam darbui?T^. , , i, taip ir buvo.— Kiek atmeni) .
Jis tuomet gyrėsi^1R 
velnio ne giltines . .. tnaniau! O ka— Asz taip ir : .
galite pasakyti ;l^1G u^muszl
ma? 1

■ ., tiene persike-— Kunigaikszf .
. . ... ,. .ari, pirmame le m kita kamb 1

reta jos ture-
; rt dvi tarnai
te kambaryje

iulė jis pats

augszte gulinti g 
davo budėti kask
, j- • ■ ii. am u ui v, utęs o artimiausiai J? laiko ne nu-du tarnai; nuo-1 (j , ,., . , ,. Sgo! Uzmuszi-tiko nieko ypatii° .
mo nakti niekas re^n. e?° ma 
v. . Kunigaiksztisziausio garso. . °
Tz- . . , • lai vakare nu-Keistutis gana ve 7, . , tnban; uzmu-vyko m savo ka . ’., įgima, isz va- szimas invyko, ri. ., . . tkszti atrastakaro nes kunigai . 1V. .

, , . j iusiredziusi.rytmetyje dar nei .
-O kaip-gi kiini^aiksztiene
, . . i,. . savo sunausgalėjo patekti m . ?

miegamaji kambr11' . ,
~ Dienai auSZ“‘.),a!‘P"y 

, . . . , palikus mie-baisi nuojauta;
, ., 5 ji nuėjo mganczias tarnaite , . d, obarius. Tuo- savo sunaus kai, . lo miegamojojaus po tam isz " . d

• . , , . . įsės kliksmas pasigirdo baisiai . 1 , .... , , m m kambarįir kai mes nulėkė ., . , , mgaikszti jautai pamatėme ku ° ,. . ant keliu klu- negyva o greta jo, . . .■ . , įszejusi kumpojo isz galvos J 
gaiksztiene. VisiįF1111811 PaS11/ 
žimai iszgelbeti I, .... , . . . .... he dūkti kad kais ir ji taip ejT. . . Jas spėkas suminus prisiėjo vu, . ...tymui!naudoti jos nutih

Tariant pasku 
seno tarno 'baisa: 
isz jo veido buv' ...., . ,t ana baisiajajam sunku mmet
nakti, |—------ —- - '

1Ą. • v iv amus žodžius 
■u ii r. eme drebėti: 

o aiszku kad

ISZ LIETUVOS

kambarius, kunigaiksztis ir 
sznipas ėjo vakarienes valgyti.

Už stalo sėdėdamas, garsu
sis sznipas galvojo kokiais ke
liais atvyks galvažudžiai in ku
nigaikszczio miegamaji. Jis de- 
taliszkai perkratinėjo savo pla
na ir nei nenuege kad szia nak- 
ti sugaus galva-žudžius.

Vienuoliktai iszmuszus, visi 
atsisveikino linkėdami “laba 
nakti”. Kunigaiksztis nuėjo in 
savo miegamaji ir, sulyg sznipo 
patarimo nusirėdė ir jau norėjo 
atsigulti.

Pinkertonas taipgi nukelia
vo in savo kambarius.

Kunigaiksztis jau buvo pa
norėjas gulti in lova bet tapo 
iszgazdintas patalo iszveizda ir 
tuojaus paspaude skambėti.

Ant jo szauksmo atūžė senis 
Velžys.

— Ka insakysite, tamistos 
skaistybe?

Kunigaiksztis tylomis nuro
dė in lova.

— Ka tai reiszkia? — 'suszu
ko senasis tarnas, atszokdamas 
nuo lovos kai pamate antklode 
(kaldra) kuri diena tarnauda
vo tik pagražinimui.

— O Vieszpatie! — iszstene- 
jo jis: asz nuėmiau ja tik va
landa adgal! Kas-gi galėjo ja 
vela užtiesti?

— Sakyk teisybe, ar tu ja ad
gal padėjai?

— Dievaž, ne asz!
Su sžiais žodžiais senukas 

prisiartino prie lovos ir pakele 
antklode; isz kunigaikszczio ir 
tarno lupu vienkart iszsiverže 
nežmoniszJkas riksmas... Ant 
kunigaikszczio lovos gulėjo la
vonas kunigaikszczio Keistu- 
czio kuris jau seniai buvo szei- 
myniszkame rūsy (skiepe) pa
laidotas.

Girdėjau kad mieste Skran- 
tone, 

Nekurtos moterėles baisei 
klykia, 

Per pedes diena laksto per 
s'tubas, 

Ar kur byro ir guzutes nesuras, 
O ypatingai kelios tenais yra, 
Kurios sriaubia gerai byra, 

Girdėjau kad ir spykyzes turi, 
Ant tiesu visai nežiūri,

O ir ju dukreles negeresnes, 
Kaip kada už motinėlės sztar- 

kesnes, 
Visame joms prigialbineja, 
Vyrus visokeis budais ap

gaudinėja, 
Da karta in tenais pribusiu, 

Gerai visoms užkursiu, 
Duosiu kad net kaulai 

braszkes, 
Per 'kėlės dienas lovose stenes, 

Ju bet, 
Kad stenes net!
* * *

Nekurios nenori plikio, 
Kitados vargszo be skatiko, 
Kad butu gražus ir jaunas, 

O ne kokis sukumpiąs senis. 
Taip darydamos niekad neisz- 

laimesite, 
Tiktai ant juoko save paliksite, 

Per dantis save trauktis nesi
duokite, 

Jeigu tokios mandreles 
“■ • - - piTimna,-----
Tegul sau tuoj ir supuva, 

Kaip bėdos pamatys, 
Tai ir ta pasimokys, 

Kas yra vyras, tada žinos, 
Ir vyra geriau paguodos.

* * *
Sunki yra Lietuviu ateitis, 
Jeigu poros žada pasimesti, 

Ir tai ne tik jaunos, 
Bet ir žilos ir senos.

Girdėjau kad Mahanojuj ir 
Szenadoryje tokiu yra, 

Kurios žada pamesti savo 
vyrus, 

Persiskyrimu suduose nori, 
Norints ju vyrai yra dori... 
O gal 'bobelėms avižai duria, 
Gal vyrai su rimbu neužkure, 

Tas labai joms prisiduotu.
Geriau kad susivaldytu, 

Lietuviams sarmatos nedarytu, 
Kam po paibeliu isztekejo, 
Ir prie altoriaus prižadėjo, 
Kad viernasti užlaikys, 
Lyg smert susivaldys.

Jau tik Gomora ir Sodoma 
užeis,

Ir sudna diena tuojaus ateis, 
Gerai kad Lietuviszkas perku-, 

nas užeitu, 
Visas tokias isz svieto isz- 

bėlstu, 
O gal tada butu gerai, 

Tada nors atsidustu vyrai.
Ant sziadien bus gana, 

Mano kūmas tuoj pribus, 
Eisiu kur pasilsėt, 

Malszioje vietoje pasėdėt.

NĖRA ŽIBALO — DA LIE
PIA ŽVAKES TAUPYT.
Bažnyczios ir kitu tikybų 

maldos namuose nemaža sude- 
I ginama žvakių maldų laiku. 
Kadangi dabar žibalo sunkiau 

j gauti, o daugumas ūkininku 
žibina žvakėmis, be to, steariną 

! žvakių gamybai reikia impor
tuoti, todėl kilo reikalas ir žva
kes taupyti. Tuo reikalu pre
kių tvarkytojas kreipėsi in Ka
taliku ir Žydu dvasiszkija, pra- 
szydamas paraginti savo tikin 
cziuosiuis, kad jie taupytu žva
kes.

PER SEPTYNIS MENESIUS 
LIETUVOJ PRIAUGO 

12,687 ASMENYS.
Centrinio 'statistikos biuro 

duomenimis, per sziu metu pir
muosius septynis menesius Lie
tuvoje ’buvo 33,301 gimimas ir 
20,614 mirimu. Taigi priaugo 
per ta laika 12,687 asmenys. 
Vedybų per septynis menesius 
buvo 12,034.

SZIMTAMETE SENUTE.
Kubiliūnai, Biržų apskr., — 

Sziame kaime gyvena szimta- 
mete senute Lavanorija Virini- 
ne. Ji dabar jau turi 108 me
tus amžiaus. Szita senute yra 
gimusi dar baudžiavos laikais 
ir gerai atsimena 1863 metu 
Lietuviu (sukilimą priesz Rus
us. Dabar ji gyvena Kubiliuku 
kaime ir yra dar gana stipri.

MOTERYS GAMINA SAMA- 
GONA.

Alseta, Rokiszkio vai.,— Ro- 
kiszkio paežeryje beveik kiek
viena Nededa juslia Gegužine.Ii^ 

 

Gegužine pri/Eatoma samago- 
no. Ta samagona gamina atė
jūne moteris G. Ji dar turi 
dvi pagelbininkes. Czia juo
kaujama, kad bobos inkare įsa- 
magono bendrove.

§ Minneapoliuje iszdirba 
daugiau miltu ne kaip kur ki
tur ant svieto. Tenaitines 'mel- 
nyczios iszdirba kožna minuta 
po 25 baczkas įkas minuta.

§ Holandija iszdirba kas 
minuta po 300 svaru druskos ir 
400 svaru bulviniu miltu.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo sesers Mag
dės, po vyru Butanavicziene, 
taipgi jos duktes Mares Buta- 
navicziutes ir sunaus Vinco 
Butanavicziaus. Isz Lietuvos 
jie paeina isz Padovinio kaimo, 
Mariampoles apskr. In Ameri
ka pribuvo daugiau kaip 30 
metu atgal ir visa laika gyveno 
mieste Trenton, N. J. Jeigu kas 
žinotu bile viena ir ju tai malo
nėkite man atsiunstie ju antra- 
sza. Busiu labai dėkingas.
A. Pajaujis, 329 E. Centre St., 
(N.7) Shenandoah, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance m*. 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- vC 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Ik,. 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio IĮ 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke ■ 
moterems. Prieinamos . 
prekes. SS

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 532-J(Toliaus bus.



NOY CITY. PA.

For Register of WillsFor Treasurer
FOR COMMISSIONERS

For Clerk of CourtsFor Protinus taryFor Controller

For County SurveyorFor Recorder

All Paid For Out Of The Taxpayers’ Money!

Keep in mnd, Mr. and Mrs. Home Owner, the 
MILLIONS OF DOLLARS WILFULLY WASTED!

Charles A. Graeff
Schuylkill Haven

VICTORY 
MEN!!

Philip Ehrig
Tamaqua

Pledged to Service!
Pledged to Honesty!
Pledged to Economy!
Pledged to Efficiency!

It Can Happen in Schuylkill County!
Play Safe... Vote Republican—X

Jchn Bedd
Frackville

William D. Becker
Mahanoy CityAlvin E. Maurer

Minersville

PADDED PAY ROLLS!—GRAFT SCANDALS!
CONTRACT JUGGLING, ETC.,

Dr. Otto Miler
Ashland

SAULE” MAH.

Rcbert T. Sdtzer
Tremont

George Schafer
Pottsville

FOR COMMON PLEAS JUDGE
Courts of Schuylkill County

■St On a Faultless Record

Henry Houck
Shenandoah

George D. Walton
Pottsville
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"SAULE ” AHANDY CITY, PA.

‘VYRAI BE SZALIES’ PRIESZINGAS SAVO 
GIMINEI.

**>**♦>>***>*-*>-m-***-a-***-*** ote Savo
Kiekvienoje pasaulio szalyje 

sziadien yra tukstaneziai žmo
nių "Be Szaliu.” Teise tautys
tes, prie kurios jie gimė, nuo j u 
atimta, ir nieks jos vieta neuži
ma. Jie isztikro vyrai be sza
lies. Kartais tie žmones sun
kiai nukenezia be pilietystes 
apsaugojaneziu teisiu. Jie ne
gali kreiptis prie namines val
džios todėl kad jis isztikro ne
turi namu.
jio isztikro neturi namu.

Mes isz ežia Suv. Valstijose 
turimo daug tokiu asmeniu. 
Teisybe, kad szioje szalyje a- 
teiviai su piliecziais dalinasi 
daug pamatiniu laisvos demo
kratijos teisiu. Konstitucija 
ir Teisiu Byla gvarantuoja ap
sauga ‘ ‘ Žmonėms, ’ ’ visiems 
Suv. Valstijų gyventojams ne- 
paisiant ju pilietystes stovio. 
Tokiu 'budu asmenys kurie le
galiai buvo inleisti in szia sza- 
li gali pagerinti ju “ be szalies ’ ’ 
stovi.

Bet yra teisybe, kad net ir 
szioje szalyje ateivi grasina vi
sokį nemalonumai. Ekono- 
miszkoj netvarkoj kiekviena 
szalis visu pirmiausia prižiuro 
savo pilieczius. Nesenei Kon
gresas nutarė kad negalima 
duoti nors mažiausia dalele 
darbo paszaljpos paskyrimu už
mokėjimui nepiliecziams algų. 
Daug isz svarbiausiu Amerikos 
kompanijų pastaruoju laiku, 
paliuosuoja nuo darbo tuos 
darbininkus, kurie negali pa
rodyti Amerikos Pilietyste, ar
ba kurie ne ome aiszkius žings
nius tapti szios szalies pilie
cziais. Net ir normaliais lai
kais nekurios profesijos ir ama
tai yra uždaryti ateiviams. Be
veik kiekvienoje valstijoje tik 
Amerikos piliecziai gali reika
lauti senatyes .pensijų ir kitu 
8ociaJ.es apsaugos aprūpinimu.

Svetimose szalyse ateiviai 
pasilieka "Be Szalies,’’ todėl, 
kad naturalizavimas svetim- 
taueziu yra labai sunkus daly
kas. Keliose Europos szalyse 
pabėgėliai jokiu budu negali 
tapti tu szaliu piliecziais.

Bet kaslink Su vien. Valstijų, 
beveik kiekvienas ateivis, ku
ris legaliai inleistas nuolatiniui 
apsigyvenimui yra tinkamas 
natūralizacijai. Net ir tie atei
viai, kurie nelegaliai invažiavo 
priesz Birželio 3 d., 1921 me
tuose, kurie teisingai, instaty- 
mus užlaikantieji gyventojai 
gali legalizuoti ju buvimą 
czion ir galu gale tapti pilie
cziais.

Tapti piliecziu, ateivis, visu 
pirma, turi iszsiimti "Pirmas 
Poipieras.” Jis gali praszyti 
"Pirmu Popieru” bile kada po 
jo legaliu invažiavimu. Nereik 
stoti ant egzamino, arba iszlai- 
kyti koki kvotimą, iszsiimtr 
pirmu popieru. Bet turi daro- 
dyti, kad legaliai inleistas nuo- 
latiniui apsigyvenimui.

Kuomet ateivis iszgyveno 
szioje szalyje penkis metus ir 
turi jo "Pirmas Popieras” 
nors dviejus metus, jis gali pa
duoti praszyma del natūraliza
cijos. In laika ji paszaukia ant 
kvotimo. Jis turi mokėti kal
bėti Angliszkai, pasiraszyti jo 
varda, ir turi darodyti jo gera 
moraliszka charakteri ir užlai
kymą Konstitucijos principu. 
Beveik kiekvienam Amerikos 
mieste yra vakariniu kliasu A- j 
teiviams pasimokinti kaip tap
ti piliecziais.

Natūralizacijos komisijonie- 
rius p. Houghteling nesenei pa
sakė, kad "Galime sakyti, kad i

Republikonu Partijos 
Kandidatai Schuylkill 

I Paviete ir Patvirtinti 
Per Organizacija.

Jaigu Permai
Adresus G
Tieji kurie pe: 'sikransto in

yvenimo

REPUBLICAN X

Hon. HENRY HOUCK 
Ant Judge of the court of 

Common Pleas
CHARLES A. GRAEFF 

Ant County Controller

PHILLIP EHRIG ir 
ALVIN MAURER 

Ant County Commissioners

Szitas Vaikutis Buna Iszszautas Isz Armotos

kitas vietas arba 
kitus miestus an 
mo ir geidžia kad 
eitu be pertrauko 
savo adresus ta 
mirszta paduoti
adresa, kur kit a-dos gyveno, 
nes kitaip nega 
kur tokis žmogių 
del, jaigu permai note savo gy
venimo vieta, ras pnt in redys- 
te kad permainyt i Jusu adresa, 
adresa, o tuom 
paduokite taipgi
mums darba ir d lug ergelio!

iszvažiuoja in^ 
t apsigyveni-’ 
jiems ‘Saule’ 

>, kada maino 
i tegul neuž- 
ir savo sena

esime surasti 
gyveno. To

palengvinsite 
ir savo sena

Edwardas Goering, isz Rock
ford, Ill., vėlina kuodidžiauisio 
negiliuko savo giminaicziui, 
Vokiszkam generolui Herman 
Goering, kuris yra pirma-ran- 
kis Hitlerio. Edvardas peržiū
rinėja savo szeimyniszka albu
mą fotografijų ir turi didžiau
sia panieka del savo giminai- 
czio kuris susidraugavo su 
krauja-geriu Hitleriu.

GEORGE D. WALTON
Ant County Treasurer

ANT PARDAVIMO NAMAS

...

JOHN E. BEDDOW
Ant Prothonotary

JOHN C. FERREBEE
Ant Recorder of Deeds

GEORGE SCHAEFER 
Ant Clerk of the Courts
WILLIAM D. BECKER

Ant Register of Wills

Del vienos szeimyi os, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pedu plocjio. Namai Maha- 
no juje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Malianoy City, Pa.

Lietuviai Schrylkill Pavieto 
Balsuokite už

Asztuoniu metu vaikutis Antanukas Antonetti, isz Roxbury, Mass., nesibijo kares ir 
armotiniu szuviu nes jo tėvas inkemsza ji in szita anuota, uždega ir vaikutis būna iszrnes- 
tas 35 pėdas in tinklą. Nesenei jis save perstatinėjo Bostone. Priesz iszszovima vaikutis pa
moja su ranka gud bai in susirinkusia myne žmonių.

beveik visi inimigrantai kurie 
priimti turi tinkamas natūrali
zacijos kvalifikacijas. Asz pa
tariu visiems immigrantams 
kaip tik jiems patogu, imti szi
ta žingsni. Nematau kodėl 
czion yra dideli skaitliai lega
liai inleistu nuolatiniui apsigy
venimui ateiviu kuriuos neinte- 
resraioja (pilietystes privilegijos.

Nereik priversti natūraliza
cija ant žmonių. Pasiulijimai, 
laika nuo laiko Kongrese iszde- 
portuoti ateivius isz szios sza- 
lieis, nėr įskaitomi rimti, ir pa
prastai iszsibaigia komitetuo
se. Amerikos pilietyste yra 
per brangi dovana. Natūrali
zacija visuomet buvo liuos.no- 
riu dalyku sziorje szalyje, ir gal 
ant visados taip pasiliks. Bet 
paežio ateivio naudai, nuspręsti 
ar jis nori ipasilikti žmogum be 
szalies, nepažystamu szalyje 
kur jis ketina praleisti visa gy
venimą, Arba tapti, pilnu na
riu jo apielinkes, valstijos ir 
tautos: Amerikos Piliecziu.

—F.L.I.S.

Dr. OTTO A. MILLER
Ant Coroner

ROBERT T. SELTZER
Ant County Surveyor

Repu'blikonu Partijos Organi
zacija patvirtino virsz-minėtus 
kandidatus ir praszo balsuoto
jus Schuylkill pavieto kad už 
tuos kandidatus balsuotume! 
ateinancziuose rinkimuose 7-ta 
diena Nov ember io. —A p.

j**************************

— Szvaicarija padirba dau
giau mažu laikrodėliu, ne kaip 
kiti sklypai ant svieto, nes kož- 
na minuta iszsiunczia isz Szvai- 
carijos po 30 rankiniu laikro
dėliu in visas dalis svieto.

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.

WILLIAMD. BECKER 
Isz Mahanoy City, Pa. 
Ant Regiter of Wills 

Praszo jusuJ intekmes.

ose

WHO, offls •MK0M
CONN.

COLORADO ♦-DEL
KANSAS

ARIZONA MEXIC0 TENNOKLA.

KEY ALA.
IEXAS

N. H.

ASS.,

| November 30

*0 Undecided

“Dekavones Diena” Szvencziail
Valstijose, o Kaip Ku'

Iszsifinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz; mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

Prakeikta meilingas kri-
apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka isz 

puses szimtmeczio, isz- 
Su pa- 

35c

404
50o

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
Kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu .............................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi, 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie

Per paliepima prezidentoRoosevelto kad Dekavones 
Diena (Thanksgiving Day) butu szimet szveicziama Novem- 
berio 23, tai 22 valstijos nutarė szvensti taja d ena bet 24 vals
tijos szvens taja diena pagal senoviszka paprjti Novemlberio 
30. Badai Texas ir Mississippi szvens aibi dien is.

lakstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

------- O-------  
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZK0S ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucsiai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszaii

■ZTAI KA KASZ3 ISZ LIETUVOS 
APIE BZm KNYGA

lakstantis Nakfa 
irViena

Oerbemaala Tunlrjil:—•
Sulenkiau nuo Jura eluaciiutei 

mano vardu knrga 
Naktų ir Vienu*

Tūkstanti* 
ui kuria turis 

■širdinga aeziu Ir labai džiaugiuos) 
kad tokia knyga kaip Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena’* nuturėjau, nes nata 
labai yra žingeidi skaityti visokia* 
Istorijas, jas skabydamas nei nepa
sijunti kaip laika*, urentai ir sma
giai praeina Am rintėms UnkSczlav 
kad nusipirktu tikla knyga kale 
Tūkstantis Naktų. Ir Viena” nes j* 
skaitydamas žmogų apie viską tad.* 
pamirsit! Ir vlsoll rupescslal BOT" 
ant valandėlės atdtraukla.

Bu pagarba A. ŠOKAM,
Dv. Palazduonya, 
Caeklszkes vaL 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b ss, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 
sk ritimo terp vaiku ir milekia visus ' tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................................. 25c

No. 106 Penkios istorijos,, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

Debesėlis. 77 puslapiu.. .. . .“7.200
No. 107 Keturios istorijos apie

Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! Tekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isLlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.......................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jis®i atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...........................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaiduiis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba Ir 
40 R jzbaininku. 45 puslapiu.. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V‘ena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu...................................15c

No, 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......................................15c

No. 121
Valkijozai; 
jkialbtojas.

No. 123
Stebuklingas
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu........ 1....15c

No. ’’24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................. 15c

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parode, 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nuauntimu $2.50 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A 1

No. 160 Keturiolika istorijų *. 
P'* Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atanrguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, meh> 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apia 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu........ 25a

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................10a

No. 163 Penkios istorijps apie
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu...................25o

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor- 

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu .................................15e

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidutis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c 

No. 140 Keturios istorijos apie
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie už szyksztuma. 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai didli reikalai. 1 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .............................. 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu .................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ...............................................15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel- 
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o miluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c 

No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį- 
61 puslapiu .................................15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu............ 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ............................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu..................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ....................................... 15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie n- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ................................. 15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszyma* 
apie Savizrola; Didis klasteris. 4fl 
puslapiu .......................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu......................... 15c

nūs prigauna. 58 puslapiu........1B*
No. 131 Puiki istorja apie Joną- 

iza Korczaka. 262 puslapiu.. ..35<>
No. 132 Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras pacziuojas. 76 puslapiu. ..20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al- 
ksni, 62 puslapiu................... ...15c

Nq. 13.4—DyI ištariiagi. jroię. Baisi. kaus; Du ar keturi; Svietas dvasia; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 

. * Mažo sziaucziaua 
Senelis. Dienos ken

tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunue 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...............................15e

No. 168 Devynios istorijos, sfl 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus.....25«

Trys istorijos apie Trys
Iszmintinga rodą; Ap-

63 puslapiu..........15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

No. 170 Asztuonios istorijos •< 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka. 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė m.xlkaker- 
czio. 121 puslapiu.................... 25e

Ne. 171 Vieniolika puiku L’itorL 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigu 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu ; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ....................................... 15o

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du M-okiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15<

No. 174 Trys istorijes apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi.............. .  ...35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai if 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ........................................ Ii*

W. D, Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

i ;
_______________
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ŽINIOS VIETINES Isz Visu Szaliu
•—• Apie 300 vaiku isz High 

School iszkeliavo Subatos ryta 
in New Yorka pamatyti S vieti
ne Paroda. Visi buvo labai už- 
ganadinti isz keliones ir ka ma
te ant parodos.

— Daugelis sveteliu atsi
lankė ant vakarėlio parengto 
per SLA vietine kuopa No. 211, 
Nokevicziaus svetainėje, Nedė
lios vakara. Koncertas patiko 
visiems po tam prasidėjo szo- 
kei. Daugelis pribuvo ir isz ap
linkines ir visi turėjo “gud 
taim”.

—■ Paszventinimas paveiks
lu Szv. P. Marijos Rusnaku 
bažnyczioje (cerkveje) ant W. 
Pine uly., atsibuvo Nedelioje, 
4-ta vai., po piet, kurioje eme 
dalybas daugelis kunigu kurie 
asistavo prabaszcziui Kubekui. 
[Vakare atsibuvo bankietas 
Lenkiszkoje svetainėje kuria- 
įne dalyvavo daugelis žmonių.

V
P INedelioje kunigas P. C. 
(Czesna suteikė Krikszto sakra- 
inenta del sūnelio Romano 
[Boczkausku, kuri užvardino 
[William Walter. Ponstva R. 
Boczkauskai gyvena Harris- 
burge. Krikszto tėvai buvo Ed- 
inundas Rakietis su France 
[Boczkauskaite.

Vyskupas H. L. Lamb I Sady> Len'k-
Dirmavojo Musu 

Aplinkeje

SUDAS GARNIU, ANT VIE- 
< NO ISZ SAVO DRAUGU.

. — Czionaitiniai 
gyventojai buvo liudintojais 
nepaprasto atsitikimo. Dau
gelis buvo susirinkia ant lauko 

dau- 
terp

SHENANDOAH, PA.
— Juozas Judkeviczius li

kos sužeistas Packer No. 5 ka
syklose ir gydosi Ashlando li- 
gon'buteje.

Plymouth, Pa. — Spalio 27 d. 
szio meto sueina lygiai 50 metu 
musu Lietuviszkai bažnycziai 
Szv. Kazimiero, nuo jos uždėji
mo. Yra tai viena isz seniausiu 
Lietuviu parapijų Wyoming 
Klonyje kuri szvenezia 50 me
tu sukaktuves arba auksini ju- 
bileju. Parapija apvaikszczios 
sukaktuves sekaneziai: Spalio 
29 d. rengia jubilejini barikieta 
Szv. Stepono parapijos svetai
nėje Wadham uly., mieste.

(Redaktoris “Saules” būda
mas mažu vaiku, buvo vienas 
isz pirmutiniu tarnautoju prie 
Misziu kada kunigas Burba bu
vo jos pirmutiniu klebonu kai
po ir prie kunigo Varnagiriaus 
kuris vėliaus mirė.—R.)

Vyskupas Hugh L. Lamb, isz 
Filadelfijos inteike sakramen- 
ta dirmavones szioje aplinkinė
je daugeliose Ka'talikiszkose 
parapijose. Mahanojui dirma
vojo Nedėlioję. Slavo'ku para
pijoje 9:30 valanda ryte ir Lie
tuviu parapijoje 11:30 valanda 
priesz piet; Airiu parapijoje 
4:30 po piet. Panedeli dirmavo
jo Lenku bažnyczioje 9:30 va
landa ryte ir 11:30 vai. Vokie- 
cziu 'bažnyczioje. Szv. Liudviko 
ažnyczioje Maizevillej 4 vai. po 
iet. Utarninke Szv. Vincento ir 
Szv. Juozapo Girardvillej. Se- 
redoj bus trejose Kataliku pa
rapijose Frackvillej, Pa., o Ket
verge atlankys parapijas Gor- 
done ir Ashlande.

j prisižiūrėdami atlėkime 
j gelio garniu, kurie laike 
Į saves suda.

Pas tuos paukszczius 
papratimas temyli, kad 
garniai isz visos 
nulėktu draugia 
kraszta del žiemos.

{patemino, kad vienas isz ju 
draugu, senas garnys, užsispy
rė su jais nelėkti, susirinko ant 
lauko laikyti susirinkimą, ir 
po nusvarstimui ka tokio, mė
tėsi ant savo seno nelaimingo 
draugo ir ji sukapojo ant 
smert. Žmones subegia po tam 
musziui, peržiurėjo sena gar
ni ir persitikrino, kad jisai bu
vo neregys.

yra 
visi

| DREBEJIMAsI 
VO PAVCI

Hague, HolanB 
kaimas ant salos! 
siszkai sunaikini! 
drebeji^a žeme™ 
ma vulkano. M 
kiti kaimelei 1: 
ant artimu sal 
skaito kad apig 
dai žuvo.

Los Angeles, 
nais ir davėsi 
drebėjimas žeme s kuris iszbau- 
gino gyventojus.

S BU-

; V:) i ■ i < •! L 
kos vi 

®,'i' .'marku 
-®u si na uji n i - 
romą kad 20 
:os sunaikinti 

Valdžia ap- 
00 žmonių ba-

Balif. — Czio- 
jausti smarkus

sukratė toriel-
aplinkines kas ant stalu ir s nardė kelis ka

ili sziltesni minus bet bledei 
. O kad jie žai. į ,

padaryta ma-

Tasai Žiedas Dingo Tarp Szaszlavu Per Apsižioplinima Locnininkes

Isz Amerikos

28,600 KINCZIKU UŽMUSZ- 
TI HUNAN PROVINCIJOJ. »
Tokio, Japonija.,—Japoniš

kas generoliszkas sztabas ap
garsino, buk 28,600 Kincziku 
likos užmuszta musziuose Hu
nan provincijoj ir apie 3,000 
gavosi in Japoniszka nelaisve.

Kinczikai vela savo rapar- 
tuose garsina buk toje apylin
kėje musziuose su Japonais už
muszta daugiau kaip 10,000 Ja- 
poniszku kareiviu.

PAMISZELE | NUŽUDĖ 
TRIS Ž MONIS.

Manila, P. I., 
brolai, apsigink 
peiliais bėgdami 
Ii miesto, užkluj 
laike tikejimis (ko apvaiksz- 
cziojimo ir pap, 
ir sužeido asztu jnis, isz kuriu 
keturi gal mir ’ nuo sužeidi
mu.

Tenaitinai Mc 'okiecziai kaip 
kada taip insitat 
tikejimiszku api 
pa ant savo pri 
ne to paties tiki fjimo.

•— Du Moros 
live su ilgais 
Į per biznio da- 
o ant praeigiu

bve du žmonis

ta laike tokiu 
igu kad užklu- 
>szu kurie yra

KŪDIKIS UŽGIMĖ SU VI- 
DUREIS ANT VIRSZAUS.
Scranton, Pa. — Mercy li- 

gonbuteje ana diena užgimė ne
paprastas kūdikis kurio visi 
vidurei radosi ant virszaus kū
nelio vietoje kaip paprasto kū
dikio viduriuose. Daktarai pa
dare labai pavojinga operacija 
indedami vidurius paprastoj 
vietoje bet kūdikis mirė iii' 
trumpa laika. Tėvai jau turi 
tris kūdikius. Daktarai neisz- 
duoda pravarde tėvu.

39 AMERIKONISZKI LAI
VAI ATPLAUKĖ IN 

HONOLULU.
Honolulu, T. H., — In ezio- 

naitini Pearl Harbor atplaukė 
39 Amerikoniszki kariški lai
vai. Toji flota iszplauke isz 
CalifOrnijos praeita sanvaite. 
Tikslas ju atplaukimo in tonais 
pasilieka slaptybėje.

INPYLE MOTEĮreI 30 KIAU
SZINIU IN ■ GERKLE.

Stenberg, Voty., — Isz prie
žasties nepaprastos brangen
ybes kokia užejjo laike kares, 
ana diena iszsiįave juokingas 
atsitikimas. , A 
ežios sėdėjo lt,uj

it vienos uly- 
tcze laike vie-

Sziadien

St. Clair, Pa. — Pradedant 
nuo Nedėlios, 29 Oktoberio, 
prasidės Misijos Szv. Kazimie
ro Lietuviszkoje parapijoje. 
Pirmutine sanvaite pamokslai 
bus laikomi Lietuviszkai o No- 
vemberio 6, pirma karta Lietu
viszkoje parapijoj bus sakoma 
pamokslai Anglisz'koje kalboje 
del jaunesnes gentkartes kurie 
mažai supranta Lietuviszkai.

§ Francija iszdirba kas mi
nuta po keturis galonus alyvos.

§ Amerikoniszki geležin'ke- 
lei perveža kas minuta po 1,000 
pasažieriu.

PANAIKINT 
PLEISKANAS ir 
SUSTIPRINKIT 

PLAUKUS

SUDAS LIEPE JAM BU- 
CZIUOTI SAVO MOTE

RELE.
Detroit, Mich. — Vincas Su- 

pienski, 38 metu, per 'Septynis 
metus gyveno sutikime ir mei
lėje .su savo prisiegele Zofija 
bet staigai Vinco meile atszalo 
už ka ji paežiui© patraukė in 
suda. Jo prisiegele darode su- 
džiui buk jos vyras tankiai ja 
suplakdavo, neduodavo pinigu 
ant maisto ir visai nebueziavo. 
Sudžia iszfklause visu užmeti- 
nejirnu pacziules ir paliepė jai 
pasakyt kokia turi ant jo uždėt 
bausme. “Asz nenoriu ji nu
bausti tiktai kad jis duotu man 
ant maisto, nemusztu ir mane 
kartais pabueziuotu kaipo ge
ras ir mylintis vyras ” — atsa
ke motere su aszaromis.

Vos tai Vincukas iszgirdo, 
mėtėsi in glebi savo Zofijukei 
ir garsei szmaksztelejo buczki 
ant jos lupeliu, kad net moterė
lė apsiverke isz džiaugsmo. Su- 
dižia nusijuokė ir paszauke: 
“go home” ir teismą iszmete 
isz .sūdo.

% SZI BANKA YRA NARYS 5
| Federal Reserve System | 
S TE1PGI IR 8
8 Federal Deposit Insurance z 
» Corporation 5
| -----$  I
| Union National Bank |
5 Kampas Main ir Centre St. S
8 MAHANOY CITY, PA. |

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.

§ Lebelei ant ibonku sodes 
yra dirbami kožna minuta už 

viena doleri.
§ Finlandija padirba kas 

minuta po 7,000 paperosu.

Jeigu turi deimantus tai juos gerai paslėpk arba dažiurek bet tojo patarimo neatsimi
nė poniute, Mrs. Roberta Strahanan, milijonierka isz New Yorko, kuri nuėjo duoti sau patai
syti plaukus in patogumo parlora, numovė szita žiedą nuo pirszto ir indejo in popierini puo
duką ir apie tai užmirszo. Tarnaite iiimete puoduką in szaszlavas ir likos iszvežtas ant szasz
lavu “dumpo”. Vėliaus moter e atsiminė apie savo 25 tukstan ežiu doleriu vertes žiedą, pra- 
nesze apie tai palicijai kuri vėliaus perkrate visa miesto meszlyna ir ant galo pasisekė jai su
rasti brangu žiedą, Moterėlei ir kasztavo keli tukstaneziai doleriu surasti savo žiedą.

tinio jomarko, su kiausziniais, 
apie kuria buvo apstoja dauge
lis žmonių, kurie norėjo pirkti 
kiausziniu bet moterele užsi
spyrė už juos tiek, kad žmonys 
negalėjo pirki. Tada keli drą
sesni vyrukai sumusze kone vi
sus kiaušinius, du laike mote
re o kiti inpyle jai iii gerkle 30 
žaliu kiausziniu.

Motere po tam prižadėjo- 
daugiau nepardavinet kiau
sziniu taip 'brangei.

ngresui Gana Skauda Galvas

i®

Sziadien kongresas ir senatas Washingtone turi skandan- 
czias galvas ii naktimis negali užmigti nes turi svarstyti ar 
valdžia pa veli 
janeziu sklypu kurie .sziadien dalyvauja kare' > .ar visai užda
ryti rubežiu de 
kad rubežiu at 
pinigais už ta^3ra įr gabens ji savo laivuose.

s pardavinėti amunicija ir gini Pus del kariau-

tokiu sklypu. P rezidentas Rouseveltas spiresi 
įdaryti kupczyst ai jeigu tieji sklypai užmokės

Rodos Kad Szoka Per Kanus

Vyras Kuris Save Perstatinėjo Kaipo 1
“Barzduota Moterele” • '

I®

“Miss Frane Murph j” kuri save perstatinėjo ant Svieti- 
nes Parodos, New Yorke kaipo “Barzduota Motere”, ana die
na paliepė palicijai aresztavoti koki tai Joną Durkin, kuris 
baudė ja pabueziuoti Manhattan subveje. Kada abudu stojo 
sude, iszsidave kad “Pana Frane” isztikruju buvo tai vyras 
kuris persistatinejo del žiopliu kaipo barzduota motere ir likos 
nubausta už apgavyste o kaltininkas likos uždarytas kalėjime 
už nepadoru pasielgimą trukije.

Dykai-Dykai |||
Širvis dykai dasiži- ® || ai 
nosite savo ateiti ir 
kokia laime turėsite 
gyvenime, jeigu pa- 
raszysite tuojaus ir 
prisiusdami kelias
sztampas del persiuntimo.. Adresas:

PRACTICAL SALES CO. Desk S. 
1219 N. Bell Ave. Chicago, Ill.

PARSIDUODA 4 LOTAI.

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

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

Angliszkas Torpedinis Laivas Kuris Skandys Vokiszkus Submarinus

Sztai naujausio budo Angliszkas torpedinis laivelis kuris skandina submarinus. Tieji 
laivelei turi torpedines maszinas ant virszaus (kaip striela parodo) ir leidžia torpeda tiesiog 
isz pryszakio laike pilno bėgimo. Anglija iszsiunte daugeli tokiu torpediniu laiveliu jeszkoti 
Vokiszku submarinu ir juos paskandyt.

Patricija Merifield, kuri save perstatin^a Hollywood 
krutamuju paveikslu kolonijoj, yra gera cziuo^ke, szokdama 
rodos kad per kalnus bet isztikruju užpakalyje’randa'si tik di
delis paveikslas kalnu ir rodos kad tai per juos szoka.
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OY CITY, PA.

oAszaros
—*—

Tamoszius pakilo sykiu su ve- 
versiu, pasiėmė dalgi ir iszejo 
in pievas, braukdamas kojomis 
rytmecziu sidabrines rasas. Ei
nant parugių pempes nuolat 
sveikino: “Gyvi, gyvi, gyvi!” 
Jis atsisėdės iszsikale dalgi, at- 
sigryžo in rugius, kurie savo 
auksines varpas nulenkia gar
bino tekanezia saulute o nuo ju 
biro sidabrines rasos ant su
skeldėjusio juodžemio.

Tamoszius atsistojas pasi
pustė dalgi, galastuva už diržo 
užsikiszo ir pradėjo szienauti. 
Piemeneliai vytartavo. Vieni 
daineles dainavo, antri szvilpa- 
vo o treti trūnytas pute:

“Ty-ri-ra ty-ri-ra,
Kad Dievs duotu gera paezia, 

Ty-ri-ra ty-ri-ra,
Kad ji pasiutu tarba placzia!” 

Buliai ganevose kupstus rau- 
liojo, baudė. Mediniai barszka- 
lai, varpeliai ir skardines, pa- 
riszti karvėms po kaklu barsz- 
kejo, džinguliavo; avys bliovė, 
žąsys gageno kiemuose, o pie
menuku botagai pliauszkejo ir 
ju aidas atsiliepdavo beržyne. 
Tamosziaus plieninis dalgis 
kirto žaliaja žolele, žydinezias 
gėlės, kurios virto in pradalges, 
ap'sipildamos szaltomis aszaro
mis.

Jam iszvarius kelias pradal
ges, atėjo ir jo abu sūnūs. Ta
moszius dalgi insmeige in že
me, apsiszluoste savo prakai
tuota veidą marsz’kiniu ranko
ve, pažvelgė in namus ir lėtai 
prabilo:

— Jau saulute auksztai paki
lusi o motinos dar nesimato 
ateinant su pusryežiais. Hm... 
kas-gi gali būti?

—‘'Tūrb'uCjt pamigo,' — a tsa- 
ke sūnūs.

— Abejotina...
— Ne'kitaip ir bus, — pridėjo 

jaunesnysis sūnūs.
— Vaikai, — tarė Tamoszius, 

— jau daug nupjovėme tai ga
lim sugulė ant pradalges pasil
sėti, kol motina ateis su pusry- 
cziais.

— Galim, — pritarė sūnūs.
— Hm, vienas žodis, — pasi- 

voliojas ant pradalges, prabilo 
Tamoszius, — ateinanti rudeni 
važiuoju in Amerika... Niekas 
manės jau nebesulaikys, a? Ar 
geras mano planas ?

—O, puikus, važiuok teveli, 
nes visa savo amžių skursti 
Lietuvoj, nėra iszrokavimo...

— Ir beabejones, — prabilo 
jaunesnysis sūnūs, — ana Jonu 
Petras raszo laiszka isz Ameri
kos Julijonui K-iu, girdi, Ame
rika, tai biednuju motina ir t.t.

Jiems besikalbant, atėjo ir 
motina su pusryežiais; ji prisi
artinus tarė:

— Padek Dieve!.. Ar labai 
iszalkote?

— Kur-gi ežia neiszalksi ligi 
szio laiko. Iszalkome, kodėl ne
pasirūpinai ankseziau, a?

— Ot, vyrueziai, biskeli pa
migau.

— Asz taip nuspejau, — insi- 
kiszo sūnūs.

— O atsikėlusi žiuriu, jog vi
sos žąsys daržuose, kol asz jas 
iszgaudžiau ir su pusrycziais 
susivėlinau. Susimildami, už
taisykite tas tvoras nes kitaip, 
bus po daržovių!..

— Gerai, kaip pareisim pie
tų, užtaisysim.

— Ar žinai mama, ka mes 
ežia, priesz jusu atėjima kalbė
jome? — klausė jaunesnysis sū
nūs.

— O kaip asz galiu žinoti, na
mie būdama, ka jus kalbėjote?

— Musu tėvelis ketina...
— Ka ketina?
— Ateinanti rudeni važiuo

ti...

— Brolau, ten nuvažiavęs ne-I melsvos j 
pražūsi; ten, už giliųjų mariu'galvokai 
kiekvieno laime laukia, tarsJ sziu, apžl 

angelas savo meilingus sparnus 
iszsketes, — intikinaneziai kal
bėjo Jaronimas o Tamoszius jo

važiuodamas namo isz kermo-

arkliu KPCW 
pasMikės 
pi rmiftinės 
per įklupSnij 
ir vėl' paleido.
žvelgęs nuo galv 
re: *

— Kur?
— In Amerika? Supranti?..
—Cha, cha, cha!.. kur nebu-1 žodžiams szventai tikėjo. Jis, 

ves Amerikonas. Oi, senis, kaj
jis neprasimano, tai tuszti sap- sziaus, maste visu keliu apie Sa
nai!.. Dar ko trūksta, ar duo- vo laiminga ateiti, kaip jis ten 
nos neužtenka? — Yra!.. Jei- busiąs gražiai apsirėdęs, 
gu vaikai svajotu apie Ameri- [ džiai pavalgęs ir tiek tu rupes- 
ka tai kas kita — jauni, o da
bar surembejas senis! Spragili- 
ne per nugara ir bus Amerika!

— Ar dar ko trūksta? — pa
mėgdžiodamas tarė Tamoszius, 
— žinoma, daug ko trūksta, tik 
tu to nepermatai. Bulves užde
rėjo, duonos yra, nuplyszusia 
rudine turi, tai jai didžiausias 
turtas. Nusispjauti ant tokio 
turto priesz Amerika!.. Dirbk, 
dirbk per dienas ir naktis o ru
denio sulaukės — nuoma pamo
kėjai ponui o tau paliko pūslė
tos rankos, tai ir visas tavo me
tu uždarbis...

— Tikra tiesa tėvukas pasa
kė, — pridūrė sūnūs.

— O, o, — tarė Tamosziene, 
—dirbk, dirbk, o Amerikoj pi
nigu daržines prikrautos, nu
ėjai pasipesziai su pęsztuku ir 
liuesas nuo darbo, kaip balan
dėlis, — pasitycziodama tarė 
Tamosziene.

— Mama, nedaryk juoku isz 
tėvo sveiko užmanymo, — lyg 
ir drausdami kalbėjo sūnūs.

— Ak, ten už mariu du sykiu 
sunkiau reikes dirbti, tai ne 
arklas, dalgis, valdyti, bet bai
sios maszinos, kurios gali su- 
triuszkinti netik žmogų bet ir 
baisiausi smaka. Jos gali!..

— Tacziaus ten esą invairiu 
darbu: sunkiu, pavojingu ir 
lengvu — galima darba pasi
rinkti, koki tik nori; ar ne ma-

ear-

b!§ kepure ant|byredamos Onutei ant galvos 
leikino Tarno- kuri stovėjo prisispaudus pine 
^kinkymus ant savo mylimos motinos. Veži- 

jie si^ede, mui sukantis už Lapkalnio Ta
pė arkliui už j moszius nusiėmęs kepure šu
te, palenkė ja 
aga paklibino 
noszius ji per
is iki kojų, ta-

. TTrT*--"-■
Tamosziene galva patinga- 1 

vo, paėmė nudžiuvusia beržo 
szakele, sziena isz pradalges in 
visas puses pažarstė, surinko 
vystancziu geliu plokszteli ir 
pradėjo:

— Taip yra, bet ne tokiems 
seniams...

Tamoszius savo dalgi suvar
žė, klynelius plaktuku pakali- 
nejo, atsiduso isz krutinės gi
lumos o 'Tamosziene dar pridū
rė:

— Kaip Jonu Petro laiszke 
paraszyta:

“Paszlovinta Amerika, 
Kad daug darbo yra, 
Kaip pažiūri in ta darba — 
Aszareles byra... ”

, — Et, kalba kaip mažas vai
kas, — kramtydamas smilga 

. atsake senis ir pasiėmęs dalgi 

. nuėjo prie darbo o Tamosziene, 
susitvarkiusi puodelius, retais 
žingsniais trauke linkui namu, 
lengvai dainuodama:

“Už beržyno raibosios gegu
tes kukuoja, 

Linksmos yra vasaros dienos, 
Ant stogu mėlyni karveliai 

buržuoja, 
Mus gyvenimas aszaros vienos.

II.
Tamoszius, sulaukės szv. 

Petro, iszvažiavo Sziauliuosna 
in kermosziu. Ten jis susitiko 
savo sena pažystama Jaronima, 
kuris jam papasakojo, kaip jo 
abu sūnūs laimingi Amerikoj; 
kaip jie ji kviecziapas save bet 
jis nemanas važiuoti, nes esąs 

Į jau per- senas. Jeronimas savo 
intikinanczia kalba Tamosziu 
pakele dvasioje, pas ji gimė no
ras kuogreicziausia apleisti sa
vo gimta kraszta. Jis nesitver
damas džiaugsmu, pasigyrė sa- 

. vo buvusiam kaimynui, jog ir 
jis mano tuoj važiuoti in ta 
“aukso” szali — Amerika...

ežiu neturėsiąs, kiek j u dabar ; 
turi. i

Parvažiavęs arkli iszkinke 1 
isz rau, paleido ji in ganiava o i 
pats inejas in trioba užvalgė ir j 
iszejo in soda. Ten sėdėjo po ; 
vaisiniais medžiais visi namisz- ; 
kiai ir kalbėjosi.

Saulute jau buvo arti laidos; i 
visais vieszkeliais vežimai ; 
tarszkejo, barszkejo, keldami ; 
balsvu dulkiu debesius. Girdė
josi arkliu žvengimai, neaisz- s 
kios žmonių kalbos, girtu ala- 
sas ir juokai. Vieszkeliams ap- i 
rimus, vasaros vakaras ipasida- ; 
re tykus-ramutelis. Kaimuose < 
jaunimo dainos, armonikų ku- 
genimas, smuiku verksmas o j 
retkareziais klernetos aidas at
siliepe puvyne. Naktigoniai : 
szautuvu szuviais ramu orą su- 1 
drebins, kaimo szunes nulos ir 
vėl ramu, vėl klausai tu užbur- , 
tu vakaro meliodiju; žiogelis 
sode suczirszkes, žvaigždele ] 
padangėj sumirgės, — ežia : 
tamsi naktis, visur paslaptis... i

— Na, tėvai, — prabilo Ta- ■ 
mosziene, — ka-gi naujo girde- i 
jai mieste? j

— E, ka-gi ten girdėsi, su
ėjau savo sena kaimyną, pažys- ’ 
ti ji, a?

— Gal Jaronima, kuris moka 
dailiai kalbėti (pameluoti) ? i

— Atspėjai, jis buvo. E, ge- , 
ras žmogus, duok Dieve jam ■ 
sveikata, jis nesigaili geru pa- i 
tarimu žmogui.

— O ka jis sveiko jums pa
tarė ?

— Ka patarė?..
— Na-gi...
— Važiuoti in Amerika, su

pranti ?
— 0, o, kur-gi kvaila patari

mą nesuprasi, suprantu!...
— Tavo supratimu, jis kvai

las, bet mano supratimu — 
szvilpt isz tu purvynu ten, kur 
visiems gera, linksma gyven
ti...

— Galėsi szvilpti, galėsi!.. 
Senis užsigeidė, kaip viszta pe
rėti. Matysim. 0 ka?.. Maty
sim!. .

— Žinoma, kad ten gyventi 
bus daug geriau, negu ežia pur
vynus brandyti, — pridūrė sū
nūs. Sukilo visi ir iszsiskirste, 
kad numigus kelias valandas. 
Tamoszius nusižiovavo, pasi
raivė, ranka pasiekė obelies 
szaka, pasilenke ja, nusiskynė 
obuoli, suvalgė ji ir nuėjo in 
seklyczia gulti.

Jis spareziai sukosi, raginda
mas sūnūs nepasilikti su lauko 
darbais užpakalyj savo kaimy
nu. Prisiartino ir laukiamas 
Tamosziaus ruduo: grąžei mar
gavo laukuose, pageltę medžiu 
lapai skraidė ore o rudeniniai 
orotinkliai, panaszus in baltus 
siūlas, draikės ant tvorų, aut 
sziaudiniu stogu, ant medžiu ir 
ant žemes pynėsi kryžkryžiais.

Tamoszius prisirengė in toli
ma kelione, susitarė su vadovu, 
kuris sutiko už 20 rubliu ji per
vežti per rubežiu in Vokietija. 
Vadovas atvažiavo. Ratai su
dundėjo kieme, arkliai su- 
prunkszte o nuo vežimo nulipo 

. jaunas augsztas vaikinas, ma- 
• žais juodais ūseliais, rudomis 
, akimis, rusvo milo sermėga ap

sivilkės, žibaneziais czebatais,

— Htva in gi nezia, užkasi
me, bus geriau a at kelio. Ineja 

kas ir susėdo 
o buvo padėta

nusimazgojo rai 
už stalo, ant kur 
butelis degtines, 
ir juodos duonos 
po stikleli degti nes, valgė ir 
sznekucziavosi, 
Morta aszarodat
jo isz kampo in <ampa, lyg ko 
tai jeszkodama. Matomai ji rū
pestingai tvarki 
za.

— Motin, kod >1 tu neini prie 
stalo? — klausė

— Ei, motin, 
taurele degtine > iszgerik ja, 
praszalins nesu aguma. Grei- 
cziau, bus drąsią

— Nenoriu — 
neramu; szirdi 
priesz nelaime ? i £a dabar žino
si, kas gali atsi 
baisaus kelio...

— Nesirūpink 
drasinaneziai ka|l 
jokia nelaime ant
Ii isztikti. Taip,) negali; tikėk 
man o asz su 
szvilpt per ru
per rubežiu! O 1 -° daugiau rei
kia? Acziu die rui — laimin
gas!

—Gali nusk 
vu?

— Cha, cha,j 
to važiuoja ir 
ims ir nuskęs, 
jusu Tamoszi 
kad jis galėtu 
t i ir paTs sav 
vaizdinimas!

— O, teisy 
pridūrė sūnūs

Arkliai I 
kelione pradėti,

— Neradau jos namie.
— U, kokis gražus laiszkelis, 

__ i.sz ryszulio iszimdama 
džiaugės duktė.

— Ka reiszkia tie juodi laisz- 
kelio kraszteliai? — klausė sū
nūs.

— Ka nors bloga, — atsake, 
motina. I

— Vincai, — prabilo motina, 
......-..v... t. i i .vi noo I

mosavo ore ir isznyko namisz- 
kiarns isz akiu; pakilęs dulkiu 
debesėlis isz už Lapkalnio pa
sirodė ir vėl susileido in kaduo- 
gius, esanezius ant Lapkalnio 
virszunes.

Vekes tiltas sudundėjo, pa- 
siunsdamas ženklą in namisz-jkad jis ta laiszka mums per- 
kius, kad jau ju tėvelis per ji 

sūrio, sviesto i pervažiavo. Tai paskutinis 
Visi iszsigere j penkias. Saulute skubiai slinko 

už Lapkalnio o balsvi debesiai 
lenktyniavo, bėgdami in vaka
rus.

Morta, sulaukus nedeldienio, 
skubino in bažnyczia pasimels
ti, kad Dievas padėtu jam lai
mingai pasiekti ta “aukso” 
szali... Syki ji, nuėjus in mies
tą, užėjo in žygūne (paszta) ir 
aplaike atvirute pasiunsta nuo 
Tamosziaus isz Tilžės. Ji nuėjo 
pas Pruzina, kad ji perskaitytu 
jai ta atvirute. Atvirutėj raszo, 
kad kelione visur gerai sekasi, 
paaiszkino Pruzina, perskai- 
czius atvirute.tVeliaus ji aplai
ke laiszka isz Hamburgo, ku
riame ir-gi buvo raszoma kad 
viskas gerai, tuoj in laiva se
sias. Nuszvi'to jos veidas 
džiaugsmu, kada ji pirma laisz
ka aplaike isz Amerikos, kuria
me buvo raszoma: “Laimingai 
didiji vandenyna perplaukiau. 
Esu rūpestingai priimtas Sta
sio Pau-kio, pas kuri dabar vie- 
sziu. Atsilsejas manau greitu 
laiku eisiu dirbti in geležies fa
briką.”

— Ot, mama, tavo buvo be
reikalingai verkta: ‘‘Prapuls, 
nuskęs, pražus,” o musu tėve
lis — szvilpt, kaip isz pypkes ir 
Amerikoj! — kalbėjo sūnūs, 
apimti didelio džiaugsmo, kad 
ju tėveliui kelione gerai nusi
sekė. Motina lengvai nusiszyp- 
sojo bet in sunu daromas jai 
paszaipas nieko neatsake.

Saulutei stipriau pažvelgus 
in ledais sukaustyta žemele, 
žiaurioji žiema pasiszalino, už
leisdama savo vieta linksmam 
pavasariui, kurio visa gamta 
lauke. Gryžo vasariniai pauk- 
sztelei linksminti vargdienius 
artojus o Tamosziene vis lauke 
ir lauke antro laiszko nuo savo 
vyro isz Amerikos, tacziaus su
laukti negalėjo. Didele rūpes
tis pradėjo ja kankinti. Ji per 
nakti užmigti negalėjo, dažnai 
verke... Tie rupeseziai ja žy
miai apveikė: akys pajuodo ir 
giliai inkrito, veidai, tarsi 
vaszkas — nepanaszi buvo in 
save.

Dar praslinkus kelioms sa
vaitėms, ji nuėjo in miestą ir 
aĮplaike isz Amerikos juodais 
kraszteliais laiszkeli, kurio ne
paprasta iszvaizda jos szirdi 
dideliu skausmu pervere o akis 
aszaromis apliejo nes tas ne
paprastas laiszkelis jai aiszkiai 
liudijo, jog jos vyras jau nebe
gyvena sziame pasaulyj.

— Mama, ko naujo girdėjai 
mieste ? gal nuo tėvelio laiszke
li aplaikei? — žingeidžiai klau
sinėjo namiszkiai.

— Gavau, bet...
— U, žiūrėk, mama gavo 

laiszkeli nuo tėvelio! Laiszkeli! 
— džiaugsmingai kalbėjo duk
tė.

— Bet — tese toliau duktė — 
kodėl tu mama taip iszrodai 
nusiverkusi? gal blogos naujie
nos pas teveli? gal jis dar ne
dirba? serga?..

— Nežinau jo gyvenimo pa
dėties.

— Ar Pruzina laiszkeli ne- 
' skaitė ?' __

— tu szunu nebijai, nueik pas 
B-nus ir pavadink ju Juozą,

tiktai vargsze 
na vaiksztine-

kelionei vali-

Tamoszius. 
sztai ta pilna

1, ei!..
tarė ji —taip 
skauda, gal

ikti ant tokio

motin — pa
bojo vadas — 

; kelio ji nega-

Tamoszium — 
ježiu. Žinoma,

pasakė, —

sti su visu lai-

.. Tiek svie- 
skens'ta o jis 
as! Nejau-gi 
ks sunkus, 

a nuskandin- 
szczias insi-

skaitytu.
Atėjo Juozas.
— Juozai, sztai tas mažas ir 

keistas laiszkelis, meldžiu 
mums ji perskaityti! — paduo
dama laiszka kalbėjo Tamo
sziene.

— Gerai, meldžiu paklausy
ti:

5 d. Balandžio, 1928 m. 
Gerb. M. Kazlauskiene':

Sziuomi pareiszkiu jog jusu 
vyra, Tamosziu Kazlauska, trL 
ju sunu ir vienos dukters tęva, 
patiko baisi nelaime—”

— 0 brangiausis!.. kas ji pa
tiko? ka ežia dabar raszo, ka?... 
—eme raudoti visi.

— Juozeli, skaityk toliau!.. 
“Jam einant sunkaus darbo 
pareigas, netikėtai maszina in 
savo krumples pagavo—”

— O Vieszpatie!.. maszina ji 
pagavo — pertrauke skaitymą 
verksmu Tamosziene, — “ir 
sutriuszkino jam viena koja ir 
tiesiąją ranka. Jis gyveno bai
siose kaneziose 15 minutu.

“Pagaliams, gyvybes dvasia 
ji apleido, alikdama sudrasky
ta lavona — godaus kapitalo 
auka!.. ”^
“‘Pasilieku su liustanczia szir- 

džia. Jusu,
S.Paulkis.”

— O Dieve, žuvo mano viltis, 
suiro gyvenimas, suiro!.. Da-

Išėjo, laikas 
keldamas 

nuo suolo ka'lbebo vadas. Jam 
iszejus pro durii1 in kiemą, Ta- 

altsisve ikino su savo 
dukrele, kuria 
ir iszejo, ver-

moszius
Morta, sunais ir 
jis labai mylėjo
keneziu namiškiu Gydimas. 
Vado žirgai galfomi® mosyka- 
vo, ore skambiu > brizgilomis o 
' j i geležinen i« pasagomis 
kirto in kiemo a^enini bruka, 

isz kurio pylėsi
ugnines žiežirbc3. Ant akmenų 
paliko balti rož^, iszkirsti ge
ležiniu pasagu. *5 amoszius inse- 
do in vežimą, kGrlam& jau sė
dėjo vadas ir sufus Vincas kad 
palydėjus savo teveli. Tamo
szius nuo dideli0 susijudinimo 
graudžiai apsi|er‘^e> jis nuo 
vežimo pasilenj08 pabueziavo 
visus o Onute ra1^011^ paemes 
pasikėlė ir ilga hucziavo, ap
liedamas tevisZl08 meiles asza
romis jos skaia<!Zlus veidelius. 
Pilkasis kudlia’s> sėdėdamas 
prie seklyczios Biru, gailiai nu
sikaukė, lyg suprasdamas, kad 
jo szeimininkal apleidžia na
mus ir savo szei^yaa arit visa
dos.

Ratai sudundej0 kieme, ju ai
das atsiliepe soti

no szirdele!..
Rangioji

kojų

in visas puses

— Sudiev, m 
sudiev sūneliai ir' 
dukrele!.. — p ūgirdo pasku
tiniai žodžiai Te RoSziaus.

— Su-šu-sud !V- 
baneziū balsu v 8 isztare Mor
ta. Ji, atsistoji l szale kiemo 
vartų, akis inbe * ih yažiuojan- 
czius per lauka ’ Nesijudinda
ma s'toyejo, tar 
žeme inkasiaš. ( 
bios aszaros vie 
dėjo per iszdži]

— dre-

im »stuTpas in 
isz akiu štam

ai po kitos rie- 
’vusius žandus

bar eisim katras sau, in skur
dą...

Gedulio laiszkas guli ant vi
durio stalo o aszaros visiems 
plaukia, rieda - per veidus. Ai
manavimo ir skundo aidas 
trankėsi ipo kambari, tarsi 
pauksztis gelėžinej kletkoj, no
rėdamas isztrukti in laisves 
erdves.

Ta diena pilkieji debesiai pa
sitiko rytmeczio skaiscziaja 
saule. O ji naikino tamsa. Ten, 
kur lietaus debesiai praskrido, 
likos sidabrines rasos, kurias 
musu visu jaunyste pažysta...

Vargdienio gyvenimas? — 
Aszaros!..

GALAS.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaa* Isztikimiaacii Graboriaf 

i: Gabiausiai Baisa muoto jai 
__ Geriausls Ambulance 

patarnavimas saloj 
apelinkeje. Bile ko- 

YL kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 

■TT,_na pasirinkimą meta-
liszku ir kieto medžio

11 Grabu. Laidoja nu
li mirelius pagal naujau-
II sis mada ir mokslą.

| Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 

^3 prekes.
DU OFISAI.

MAHANOY CITY.518 W. Spruce SI 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willins Street 
Rell Telefonas M8 J

NAUJOS MKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
MAHANOX CITY, EA. _

Vienas vaikinelis mergina isz 
kur ten parsitraukė, 

Ir ilgai nelaukė,
Su ja apsipacziavo, 

Ir ant galo pacziule gavo. 
Rodos tiktai gyvent reikėjo, 

Bet ka? Savo vyro nemylėjo, 
Su kitais vyrais bambileis

pleszJkejo,
Ant savo vyro nežiūrėjo,

Beda tau žmogeli, 
Ka dabar daryt gali? 

Klaida didele padarei, 
Kad taja nieksze partraukei, 
Sziadien ne paczios ne pinigu 

neturi, 
Bobele pabėgo, viską pasiėmė, 

Badai vela in ta miestą su-__ 
gryžo,

Atsižadėjo savo vyro,
Ir pinigus paėmė, 

Jeigu turėjo kokius.* * *
Badai Luzernes merginos, 

Labai yra protingos, 
Jeigu 'kur praszo už svietka 

tai stoja, 
Ir nemaczius nieko drasei 

liudija, 
Žinoma ir da prislegia ant 

biblijos,
Kad teisingai lindi® jos, 
Vaikinai to nedovanos, 

Jeigu pasiseks tai ir in kaili 
duos.. * * *

Sako visi kad Montkarmese 
yra merginu, 

Kurios kabinasi prie vaikinu, 
Už tai nuo Dievulio aplaike,

Garnys dovanele apteikė. 
Gerai jums szlapnoses, 
Prisiviret sau koszes, 
Tai daibar valgykite, ■
Ir lovoje stenėkite.* ¥ *

Kaip dabar po kėlės dienas 
„ dirba,

Tai Szenadoryje szposu pri
dirba,

Ne yra tos dienos, 
Kad nepasilaktu kaip vantos, 

Ir ka daro? U-gi muszasi, 
Mėlynus brylius dedasi, 

Moterėlės vyrams ne- 
apsileidžia, 

Turi pasigert nes to geidžia, 
Subėga kelios pas viena, 
Kada vyrai per diena, 
Po kelis centus sumeta, 
Geria kad net sarmata,

Po tam susipesza,
Ir in lakupa kemsza, 
Tokiu budu vaitai,

Žiuri ant ju gerai.

* * *
Susimildamos moterėles Ma- 

lianojaus, 
Apsimalszykit tuojaus,

Nes ant jusu kupros jau daug 
prisirinko,

Ant mano stalelio daneszimu 
susirinko,

Nenoriu daug apie tai kalbėt, 
Geriau ant kito karto atidet, 

Nes dabar daug laiko neturiu, 
Toliaus in svietą zulinu.

TEISYBE PASAKĖ.
— Taip, o kaip skolinai nuo 

manes pinigus tai sakei kad tik 
ant trumpo laiko...

— Na isztikro ant trumpo lai
ko, jau in dvi dienas ne cento 
neturėjau. ___ ,




