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Isz Amerikos
DAVE PRIEGLAUDA

VARGSZUI, APLAIKE
20,000 DOLERIU.

Hattiesburg, Miss. — Szeszi 
toetai adgal atėjo kokis tai 
yargszas prie duriu Mrs. Fra- 
jiienes Croucher melsdamas su 
giszaromis !ka tokio pavalgyt 
ne buvo susirgęs, suszales ir 
nesenei apleido ligonbute. Ne- 
pažinstamas sake moterei kad 
paeina isz geros szeimynos bet 
per depresija neteko visko ir 
pasiliko benamis o jo gimines 
gyvena Pragoję, Czeko-slova- 
įdjoj bet saimatinasi praszyti 
ju pagialbos. Motere labai susi 
graudino vargszo, davė jam 
pavalgyt ir pernakvot o priek 
tam ant keliones davė senas 
drapanas ir kelis dolerius.

Sziomis dienomis aplaike 
laiszka nuo advokato isz Euro
pos buk tas pats nepažystamas, 
kuriam davė prieglauda, mirė 
nuo žaiduliu kokius aplaike 
laike muszio su Vokiecziais ir 
mirdamas paliko jai 20 tuks- 
tancziu už jos gera szirdi.

VĖTRA UŽMUSZE 
DAUGIAU KAIP 

30 ŽMONIŲ
IR DAUG SUŽEISTA.

Naleonville, La. — Telegra
mas, daeinantis isz mažo kai
melio Pierre Part, apie dvide- 
szimts myliu nuo czionais, pra- 
nesza buk smarki vėtra prapu- 
te per kaimeli užmuszdama 
dagiau kaip 30 žmonių ir daug 
sužeidė. Daug namu suardė ir 
dvi bažnytėlės. Daktarai ir 
ambulansai isz didesniu mies
tu nuvažiavo in fenais neszti 
pagialba sužeistiems ir mirsz- 
tantiems. Kaimelyje gyvena 
vien tik žuvininkai.

MOTINA PASIKORĖ PO 
MIRCZIAI SUNAUS.

Atlantic City, N. J. — Mrs. 
Morta Yon, 45 metu amžiaus, 
isz dideles gailest ies mirtie s 
savo vienatinio sūnelio, 17 me
tu, kuris mirė nuo vaikiszko 
paralyžiaus, taip persieme jo 
mirczia kad nuėjo ant pastoges 
ir pasikorė.

TĖVAS IR PENKI VAIKAI 
SUDEGE ANT SMERT.
Portsmouth, Ohio. —• Ray 

Leedy, 36 metu, dirbantis ply- 
tinyczioje, sudege ant smert 
drauge su savo keturiais vai
kais, nakties laike, kada na
mas buvo apimtas liepsna isz 
kurio negalėjo iszsigaut in lai
ka. Motina ir du vaikai likos 
mirtinai apdeginti ir vargei 
įszliks gyvi.

NUŽUDĖ KŪDIKI IR PA
SLĖPĖ JI SKLEPE.

Philadelphia, Pa. — Mrs 
Mare Manichela, 7204 Heger- 
•man uly., Tacony, pabudus 
{nakties laike kad prižiūrėti sa
vo dvieju sanvaicziu amžiaus 
kūdikėli, pradėjo grabalioti 
vygeje bet kūdikio joje neuž
tiko. Su baime atsikėlė ir pra
dėjo jeszkoti savo mažiulelio. 
Sukliko baisei nuliudusi moti
na bet kūdikio nerado. In puse 
Valandos vėliaus, palicija rado 
mažiulei! skiepe, anglyse, su 
beveik nupjauta galvele.

Kuknioje palicija surado 
nauja ilga peili su kuriuom ža
dintojas turėjo nupjauti galve
le ir pielyczia su kuria paasz- 
trino peili o skiepe ant eimento 
buvo bala kraujo, matyt kad 
Įtenais žadintojas turėjo nužu
dyt kūdiki.

Kas yra žadinto jum ir del 
ko jis nužudė kūdiki tai pali
cija dabar tyrinėja. Palicija 
kvoczia moteres posūni ir jos 
vyra. Badai vyras vėliaus pri- 
si pažino kad nužudė kūdiki.

VAI ADOMELEI, JUS KAL
TI !UŽ JEVUTES PRASI

KALTIMĄ.
Kansas City, Kans. — Per 

milijonus metu nuo sutvėrimo 
svieto ir pirmutiniu musu tėvu 
Jevos ir Adomo, mokslas mus 
mokino kad Jeva buvo kalta 
prasižengimo Rojuje už nepa
klusnumą ir suvalgyma už
drausto vaisiaus už ka likos 
iszvaryti per Dieva isz Rojaus.

Ir reikia dabar mokslincziam 
isztyrineti kad tai ne Jevute 
buvo kalta bet Adomas, už ta ji 
prasižengimą.

Taip tai isztyrinejd Tautisž- 
ka Katalikiszka Mokslo Drau
gove kuri turėjo savo posėdi 
czionais, kurios pirmininkas 
yra kunigas Francis J. Connell, 
isz New Yorko.

Nauji katekizmai, kurie ne- 
užilgio bus iszsiuncziami in vi
sas parapijines Katalikiszkas 
mokyklas turės savyje taja 
nauja permaina.

Akyva žinoti, kokiu budu, 
po milijonu metu, tieji kunige- 
lei dažinojo kad Adomas yra 
kalifu už Jevos prasižengimą.

AMERIKAS PASKOLINS 
LENKAMS 15 MILIJONU 

DOLERIU.
Washington, D. C.—Kamisy- 

ja Užrubežiniu Veikalu užtvir
tino paskola del Lenkijos 15 
milijonus doleriu, del suszelpi- 
mo gyventoju.

Laike perklausimo tosios ka- 
misijos buvusi® prezidentas 
Herbert Hoover ’is apreiszke, 
kad apie septyni milijonai 
Lenku kenczia bada ir reika
lauja greito suszelpimo, nes ki
taip daug isz ju iszmirs nuo ba
do ir vargo ir kad pinigiszka 
paskola tik užteks del iszgial- 
bejirno tuja nelaimingu žmo
nių, prispausti per Vokietyja.

NUŽUDYTA EINANT ISZ 
BAŽNYCZIOS.

Chicago, Ill.—Po trepais krū
mo, prie Michigan ulyczios, li
kos surastas lavonas pusnuoges 
Petronėlės Ra'vczykienės, 61 
metu amžiaus, kuri likos na- 
kankyta ant smert ir sužageta 
per nežinoma piktadarį. Mote
rų ta ryta buvo iszejus in baž- 
nyczĖia. Josios vyras mirė fpen- 
kes san vaite® adgal. Kelios 
sukruvintos plytos gulėjo sza- 
le lavono moteres.

UPES ISZKILO, TVANAI 
PADARE DAUG BLEDES.
Wilkes-Barre, Pa. — Upe 

Susquehanna taip pakilo kad 
užliejo kelis artimus miestelius 
kurie randasi artimoje upes. 
Daugiau kaip 500 szeįmynu bu
vo priverstos apleisti savo gy
venimus jeszkodamos sauges
niu vietų. Valdžios darbinin
kai pribuvo gialbet žmones ir 
neszti jiems visame pagialba.

Pittsburgh. — Miestas ir 'ki
ti artimi miestai kenczia daug 
nuo iszkylimo trijų upiu kurios 
yra apsiaubė Pittsburgha ir 
kitus miestelius'. Raudono Kry
žiaus Draugavę gialbsti žmo- 
niems visokiais budais.

Visose vietose kur miestelei 
guli prie upiu, nukente baisei 
nuo tvanu ir kaip apskaitoma 
tai apie 15,000 žmonių turėjo 
apleisti namus. Negana kad 
upes iszsiliejo bet ir tankus 
lietus prisidėjo prie nelaimiu.

FORDO ANŪKAS PEREINA 
ANT KATALIKISZKO 

TIKĖJIMO.
New York, N. Y. — Badai 

Henry Ford, anūkas senesnio 
Henry Fordo, sūnūs jo sunaus, 
karsztai imasi prie mokslo Ka
talikiszko tikėjimo Katalikisz- 
kam Universitete, Washington, 
D. C.

Jaunas Fondas ketina perei
ti ant Katalikiszko tikėjimo 
isz priežasties insimylejimo in 
Katalikiszka mergina, Auna 
McDonnel, kuris lankosi in 
Yale Universitetą. /

5,000 RANDASI BE NAMU 
ISZ PRIEŽASTIES UGNIES

Manila, Filipinai. — Isz prie
žasties dideles ugnies kuri kilo 
miestelyje Paracale, penki tuk- 
staneziai žmonių pasiliko be 
pastogių. Ugnis padare bledes 
daugiau kaip ant puses milijo
no doleriu. Prie nelaimes prisi
dėjo didėle vėtra kuri nesze 
liepsna ant kitu namu.

500,000 FINU DIDELIAM 
VARGE.

Washington, D. C. — Feld- 
marszalka Baronas Karolius 
Mannerheim, apreiszke Amėri- 
koniszkam Raudono Kryžiaus 
Draugovei, kad sziadien Fin- 
landijoj randasi daugiau kaip 
puse milijono Finiecziu, kurie 
neturi nieko, kaip tik ta, ka tu
ri ant pecziu. Tiejei žanonys 
kenczia dideli bada, yra apdrie
kia, neturi tinkama drapana, o 
ypatingai moteres su mažais 
vaikais ir reikalauja neadbuti- 
nai greitos paszialpos.

NIGERIS VELA LAIMĖJO 
KUMSZTYNES.

New York. —Praeita Petny- 
czia atsibuvo kumsztynes Ma
dison Square darže, tarp nige- 
rio Joe Lewis ir Jono Pay
check, isz Chicago, kurioms
prisižiurinejo keli tukstaneziai 
žiopliu. Nigeris supliekė savo 
priesza in 44 sekundas. Isz 
pradžių buvo manoma kad 
Paycheck nebuvo tinkamas pa- 
siprieszint priesz nigeri. Kum
sztynes ketino tenstis per 15 
raundu. ___ - -

SZUO ATSARGESNIS IR 
ISZMINTINGESNIS UŽ 

SAVO PONĄ.
Memphis, Tenn. —- Charles 

Haynes turėjo papratima va
karais lovoje skaityt. Beskai
tydamas užmigdavo ir už- 
mirszdavo užgesyt žvake kuri 
stovėjo arti lovos ant stalelio. 
Bet isz ryto, kada Haynes atsi
keldavo, visados rasdavo žva
ke užpusta. Kas tai padaryda
vo, negalėjo jis dasiprasti nes 
gerai atsimindavo kad pats 
žvakes negesindavo o jo kam
barėlyje jokis žmogus negalė
jo ineiti. Arcziau prisižiurejas 
in žvake patemino kad žvake 
nebūdavo užpusta bet rodos 
delnu užspausta. Jam atėjo ant 
mislies ar to pegalejo padaryti 
szuo kuris tisados gulėdavo 
arti lovos ant grindų. Haynes 
ateinaneziam vakare vela atsi
gulė, paėmė (knyga ir pradėjo 
skaityt ir neilgai trukus nuda
vė jog užmigo neužpusdamas 
žvakes. Pamate jis kaip szuo, 
matydamas kfed jo ponas užmi
go neužputesl žvakes, užszoko 
ant kėdės, nub kėdės ant stale
lio ir pirma-gąline koja užspau
de liepsna. Paskui szunelis nu- 
szoko nuo stalo ir atsigulė sau 
szale lovos ant savo vietos.

DEL BLIZGUCZIU PAMĖTĖ 
SUŽIEDOTINI IR APSIVE-

- DE SU KITU.
Chicago, Ill. — Henrikis Ko- 

luba, iszsieme laisnus ant apsi- 
vedimo su pana Frane Szvirs- 
tek ir už keliu sanvaicziu keti
no atsibūti svodba. Priesz isz- 
emima laisnu Henrikis priža
dėjo Franci pirkti dovanu len
ciūgėli ailt kaklo su deimanti
niu kryželiu bėt kada aplaike 
laisnus, pamislino kad jo myli
ma Franiute bus ir taip užga- 
nadinta isz jo szirdies.

Frane labai nusiminė kad 
Henrikis nedalaike duoto žo
džio o iszgirdus apie Jokūbą 
Svinteka buk tasai turi užtek
tinai pinigu, pradėjo dėti savo 
glaistas ant jo. Pasisekė jai ir 
ant galo susinesze su juom. Ta
sai nupirko Franei auksini 
laikrodėli ir deimantini žiedą, 
iszsieme laisnus ir ana diena 
likos suriszti mazgu moterys
tes. Bet ar ilgai tieji blizguczei 
užganadins pasisziauszusia 
Frane.

MOTINA INPYLE IODI- 
NOS IN GERKLE 

SŪNELIO.
Wilkes-Barre, Pa. — Dvieju 

metu Pranukas Urboną, mirė 
ligonbuteje nuo užtrucinimo 
iodinos, kuria jam inpyle in 
gerkle jo “ragana motina” 
už tai, kad paaugias negalėtu 
užklupinet ant merginu.

Motina Mare Urboniene, 34 
metu, likos uždaryta kalėjime. 
Liudintojai pripažino buk toji 
motere yra ragana ir užmėtė 
keiksmus ant keliu žmonių, kad 
mii'tUį Daktarai ketina ja isz
tyrineti, ar turi sveika protą. 
Kada motere įstojo priesz sli
džia Aponika, apreiszke kad: 
“Mano sūnelis taip nebutu ge
ras jeigu paaugtu, nes bijau 
kad nebegiotu paskui merginas 
ir man nedarytu sarmata.”

BJAURI ŽUDINSTA
PASIUTĖLIS NUŽUDĖ 

STUDENTE KURI SUGRY- 
ŽO ISZ V AKACIJŲ IN MO
KYKLA IR SUBJAURINO 

JOS LAVONA.

State College, Pa. — Rachael 
Hutchinson Taylor, patogi 17 
metu studente isz Pennsylva
nia State College likos nužu- 
dinta ir subjaurinta artimoje 
Lemont, ketures mylės nuo 
czionais, apie 6 valanda praei
ta Ketverga.

Josios lavonas likos suras
tas ant kelio per džianitoriu 
Harry Leightley, kuris tame 
laike važiavo, in kolegija da- 
žiureti pecziu. Žmogelis baisei 
persigando suradęs lavona ir 
apie tai tuojaus pranesze pali- 
cijai.

Merginos drapanos buvo su- 
pleszytos ant szmoteliu, gal

va baisei sudaužyta ir veidas 
subjaurintas ir pagal daktaru 
tyrinėjimą tai iszgama bandė 
ja sužageti.

Mergina yra duktė Percy 
Taylor, biznieriaus gyvenan- 
ezio Wildwood isz kur likos 
nuvežta pas savo giminaiti in 
Filadelfija o isz ten paėmė bo
są važiuoti in kolegija. Mergi
na praleidinejo Ikeles dienas 
per szventes pas savo tėvus.

Pagal palicijps nuomone tai 
toji žudinsta yra panaszi in žu- 
dinsta merginos Marg^.fietcs 
Martin, patogios merginos isz 
Kingston, Pa., kuri likos nužu- 
dinta, metas adgal, panasziu 
budu. Visa aplinkines palicija 
jeszko kokio tai jauno vyro ku
ris tame laike radosi szioje ap
linkinėje ir badai jau kėlės 
merginas užklupo einanezias in 
kolegija.

Ant daneszimo nigerio tar
no, likos aresztavotas restau
racijoj kokis tai Nagle Young, 
ant kurio liko pateminta krau
jo pletmus, palicija ji paėmė 
ant tyrinėjimo. Studentai ko
legijos in kuria mergina lankė
si, dažinoja apie suėmimą tojo 
žmogaus, labai inirszo kad 
kerszino pakorimu tojo raka- 
liaus jeigu tikrai bus tas, kuris 
nužudė nekalta mergina. x

NEŽINOJO KAD TURI TOKI 
BRANGU PAVEIKSLA.

Amarilio, Tex. — Kada Mrs. 
Julija Clayton czystino kam
barius po mircziai savo diedu
ko, užtiko ant pastoges sena pa
veikslą kuri nusiuntė pas ma- 
lioriu ant atnaujinimo. Malio- 
rius dirstelejas ant paveikslo, 
nusistebėjo jo senumu ir isz- 
aiszkino moterei buk paveiks
las yra vertas mažiausia 25 
tukstaneziu doleriu. Paveiks
las buvo numaliavotas per žy
mu malioriu Rubensą. Diedu
kas taji paveiksią atsivežė isz 
Anglijos 1874 mete.

PERPJOVĖ PACZIAI GERK
LE; PATS NUSISZOVE.

Piscatawaytown, N. J.— Kada 
vaikai iszgirdo tėvu kambaryje 
koki tai sumiszima ir nuėjo pa
žiūrėti kas ten atsitiko, motina 
iszbego isz kambario.su per
pjauta. gerkle ir visa sukruvin

ta. Kada jai prigialbejo nulip
ti žemyn, sztai iszgirdo szuvi ir 
inbejgia in kambarį, rado tęva 
gulinti su perszauta krutinę 
negyva. Motina nuvežta in li
gonbute, mire in trumpa laika. 
Abudu buvo naszlei, kada apsi- 
paeziavo ir kožnas turėjo po 
kelis; vaikus, lankei apie juos 
turėdami barnius.

Isz Visu Szaliu

TRUMPO^ŽINUTES
Tokio, Japonija.—Pagal pa

skutini surasza gyventoju, tai 
sziadien randasi 7,001,650 gy
ventoju stalyczioje Tokio, Ja
ponijoj arba 691,074 daugiau 
ne kaip 1935 met uose.

Halifax, N. S. — Penki laivo 
darbininkai nuskendo drauge 
su laiveliu in kuri pataikė di
delis laivas nakties laike,

Gleencastle, Ind. — Jessie 
Meek ir jo dvi seserys, 65 ir 70 
metu amžiaus, sudege ant 
smert degančia am name ant 
czionaitines farmos.

Wilkes-Barre, Pa. — Miko
las Centka, 47 metu, eidamas 
isz darbo, kasyklose, nakties 
laike, likos pataikintas pel- lo- 
komotiva \ ir sumaltas aut 
smert.

Mexico Miestas. — Trys tru- 
kei susidaužė ant czionaitinio 
geležkelio, kurie veže isz vaka- 
ciju 500 studentku isz Stephens 
Kolegijos, Columbia, Mo. — 
Tik kelios merginos likos leng
vai sužeistos.

Bukaresztas. — Viena isz di
džiausiu anuotu eksplodavojo 
laike szaudymo užmuszdama 
dideli sikaitli kareiviu.

Hong Kong, Kinai. — Japo- 
niszkas laivas, kuris plauke 
ant Yangtze upes, likos pa- 
skandytas per Kinczikus. Visi 
laivorei 'žuvo.

Seattle, Wash. — Kora Ster
ling, 25 metu lekiotoja, iszleke 
su' ketureis vaikais ant “rai- 
do” bet eroplanas susiteszkino 
ir visi likos užmuszti.

Baltimore, Md. <-— Miesto li
gonbuteje kilo ugnis isz ku
rios iszgialbeta 350 ligoniu. 
Buvo tai beveik visi seni žmo
nes.

Carbondale, Pa. — Du butle- 
gerinei anglekasei likos už
griauti czionais per 17 valandų 
ir likos . iszkasti gyvi. Kada 
juos iszeme in virszu, vienas 
isz j u paszauke su džiaugsmu: 
“Acziu Dievui už mano iszgial- 
bejima. ”

Iszminties Grudelei
—■ Kas negerbia dorybia, 

ne bus pats gerbiamas.
—- Auguole galima pažytti 

ant jos sekios.
—• Karta medis nulenktas, 

jau nesiduoda iszsitiest.
—■ Tolimas vanduo neužge

sina ugnies artymoje.
—• Ne jokia meile dvieju 

szirdžiiu taip nesivienyje. kaip 
draugiszkas ju gailestis.

—r Negalima apsieiti be 
žmonių, kurie mums nuolatos 
rodytu ant dalyku, kurios ir be 
ju matome. ,

-- -rite. M- .ri—riri* i,ri I*"1*’

MOTINA
PALEISTUVE

APLEISDAVO SAVO VAI
KUS PALEISTUVAUDAMA 
SU KAREIVIAIS, VARGI

NO SAVO VAIKUS. *

Berlinas, Vokietija. —■ Czio- 
naitiniam sude likos nubausta 
Katre Ehring, ant trijų metu 
kalėjimo už varginimą savo 
vaiku ir nelaba pasielgimą. 
Motere vos turi 25 metus, jos 
vyras randasi kariuomeneje 
ir ji turi tris vaikus nuo meto 
lyg trijų. Jau kaita likos nu
bausta ant dvieju menesiu in 
kalėjimą už žveriszka pasielgi
mą su vaikais. Motere pasire- 
dydavo in szlebes mielaszir- 
dystes vienuoles, laike nebuvi
mo vyro praleisdavo laika su 
kareiveis paleistuvaudama ir 
sugryždavo vėlybu laiku na
mo. Per visa nakti palikdavo 
mažus vaikus ant Dievo apveiz- 
dos, neturėdami ka gerti ne 
valgyt. Kada palicijantas inejo 
in grinezia pažiūrėti vaiku, už
tiko juos apverktinam padėji
me. Turėjo jie ant kūneliu, mė
lynus ženklus nuo sumuszimo 
o vyriauses vaikutis turėjo di
dele skyle galvutėje. • '• '

Laike teismo pasirodė buk 
motere aplankydavo nuo val
džios paszialpa ant iszmaitini- 
mo saves ir vaiku bet pinigus 
sunaudodavo ant paredu del 
saves ir niekad nepagaminda- 
vo jokio maisto del vaiku tik 
ka kaimynai jiems atneszdavix

PALAIDOTAS GYVU; ATGI
JO ANT KAPINIU.

Potenza, Italija. Danesza- 
ma in czionais apie baisu atsi
tikima Lagonegro miestelyje, 
kur liko palaidotas gyvas žmo
gus. Virszininkas geležkelio 
stoties, Ferraito, apalpo prie 
darbo. Tuojaus likos paszauk- 
ta daktaras kuris nutarė buk 
jis yra tikrai negyvas, po tam 
likos indetas in graba ir nu
vežtas in koplyczia ant kapi
niu. Nakties laike sargas ka
piniu iszgirdo baladojima kop- 
lyczioje o kad buvo perimtas 
didele baime ir isztyrineti 
priežasti baladojimo, lauke net 
rytojaus ir apie tai pranesze 
palicijai. Kada palicija pribu
vo in koplyczia, rado graba 
gulinti ant žemes, nupuolusi 
nuo katafaliaus atidaryta. Pa
licijai persistatė baisus regi
nys: Ferrato su sudraskytu 
veidu, iszsipeszes plaukus ir 
apsilkramtes pirsztus gulėjo 
grabe jau negyvas. Dabar pali
cija daro tyrinėjimus ir pa
szauke daktara ant atsakomy
bes. x

— Ir dorybia apginti reikia 
turėti karžygius, taip kaip gar
be ir laime, ir ji daug artimesne 
in amžinaja garbe ir laime.

i— Žemiszka, trumpa laime 
daug žmonių nupelni ir be do
rybes, bet dangisz'kaja amžiną 
garbe ir laime be dorybes nie
kas nepelnis. _______ _

kambario.su
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Sūnūs Diev

Kas Girdėt I
Sūnūs Dievo nedare skirtu-

TZ • 1 ■ , mo tarp žmonių. Visi buvo del
ljirf|AT 'Jo lygus ir vienoki; mes pana

sziai stehgiames Kristaus pe-
1 doms eiti bet kaip esame toli-.

Szios Velykines szventes isz- maįs nuo Tojo, ant kurio pavi-| 
rode tikrai kaip žiema ne ‘kaip 
vasara. Bet tas neužkenkia mo
terėlėms pasirėdyti in naujas 
szlebes ir skrybėlės.

Bet tas 'buvo tik menkniekis.
Akyviausia yra tas, kad mu-

ISZ LIETUVOS1'"*'",Ta. buvo da ae taip seaei,

MARIAMPOLEJE DAUG BE
NAMIU VAIKU.

dalo buvome-sutverti! | Mariampole.—'Czionais yra
’Sakome isz papratimo kad daug be priežiūros vaiku. Kaip 

mylime Dieva. Tai melas! Mei- oras sziltesnis, tai jie nakvyne 
le Dievo apsireiszkia per pii- susiranda kur nors tvarte ar 
dyma Dievisžku prisakymu o prieangy. O kaip įsiauczia 
pamatas tuju prisakymu yra: speigai, tai beldžiasi in duris

su senuke žeme radosi dideliam; y’p yra tarp mus ne augsztes- įi- praszosi iii vidų. Visi jie 
ei gelyje bet ir ant saules tose- uju ne žemesniu — visi esame jau iiiprate vogti, todėl dažnai
si kokia tai elektrikiszka kova, }y 
per didelius pletmus ant sau
les 'kurie perszkadina visai

fgus. i apvagia ir tuos namus,
Tas pamatas suprantamas' jutos priėmė nakvynėn.

(x------------ ----------—------- o - >
svietiszkai komunikacijai, te-;įr pritaikyta pilname suprati- ------------------------
legrafui ir reidio. Tieji pletmai me del žmoniszkos gyvatos, 
pasirodo ant saules laikas nuo 
laiko gal apie kas devynis me
tus.

perdem isz dvasios ir medegos

duoti žemiszka laime.
Tai vis svajone!
Mes, žmones, 'taip esame ma

žulėlei, taip vargingi, kad da' 
tuks'tanczėi metu praslinks ka-Hitleris kasdiena szaukia: 

*‘mes -norime paika jaus’'’ bet_
isz kitos puses pasirengine ja * myiį Dieva, 
ant pradėjimo kares su allijen- i nokia vilczia ir tuom saldum 
tais su atėjimu vasaros. Gal už 
kokios -dvieju sanvaicziu Hit
leris pradės savo 'kruvina szo- 
ki. Vokiecziai badai jau isz- 
siuiite ant mariu daug nauju 
submarinu kuriuos padirbo 
szia žiema — viena kas diena.

Su tais naujais submarinais 
ir eroplanais Vokiecziai užklu- 
pines ant laivu ir eroplanu sa
vo prieszu. Galime tikėtis di
delio praliejimo kraujo už ke
liu sanvaicziu kuris gali nu
stebinti visa svietą.

kniir

UŽMUSZEJAS ISZEJO 
KALĖJIMO.

Sziauliai.— Isz Sziauliu ka
lėjimo buvo paleistas Juozas

.Žilius, kuris sėdėjo kalėjime 
da galėsime pasakyt: “Žmones■

ISZ

, kaip nuszoves pralota Kun.
Džiaugiamės vie- olszauskil) ir u,ž tai buvo 

baustas 12 metu sunkiuju dar- 
prijautimu, kad vienok ateis i ■■ ,1 d . . i bu kalėjimu, žiliui numusztas
tas laikas-kada per tikra mei- i. , r K m , T. . .. y .. [treezdalis bausmes. Jis iszka- 
le Dievo vargai žmonijos dings I, • • ,° J ° i tėjo apie .aštuonis metus.
ir kada vargu ant svie to nebus!

O dabar?..
Norints pamaželi irkimes del 

pasiekimo tuju tikslu katrie 
vertybes žmogaus nedalypsti.

Juk szios gadynes Socialis
tai nori rojų ant žemes pada-

VIRSZININKAS APVOGĖ 
VALDŽIA.

1935 metais tautininku vai
zdžia paskyrė savo sėbrą Juozą 

Barzdų policijos 
virszininku. Jis

Pribuvusi in czionais Lietu - < 
vei privalo apie tai žinoti kad 'jnal.

-ryti bet kas isz to, jeigu ne ei- ‘Martinena, 
sime keliu parodytu per Kris- nuovados 
tu, tikra Socialistą priesz ku- rinkdavo isz ūkininku mokes
ni szios gadynes socialistai tiek czįu.s itautininku valdžiai. Isz 
ženklina kiek tamsuma priesz 
szviesa, arba naktis priesz dįe-

ežia yra Amerikas ir kožnas tu - 
ri taikintis su tiesoms szio skly
po. Turi savo Lietuviškus ir 
kiauliszkus paproezius pames
ti o ypatingai tieji kurie gei
džia czionais visados apsigy
venti. Czionais apie sutvėrimą 
kitos Lietuvos nėra ka pos- 
muot o katrie gerklioja kad 
tvert ir gaivint Lietuvyste tai 
■gaivina ne Lie.tuvysta tik savo 
kiszeniu gaivina. — Viskas 
yra apmaudai

Sziadien ant svieto nėra nie
ko gero. Visose dalyse svieto 
negalima surasti užkaborėlio 
kuriame nebutu kokio sumiszi- 
mo. Matomai žmonija graibsto
si galo. Sumažinimas žmonijos 
bus baisus. ’Svietas neužganė
dintas. Visikas brangsta ir ateis 
laikas kad ir už pinigus nebus 
galima gauti reikalingu daly
ku. — Pinigas neturės jokios 
vertes.

“Juozuk, ar tu ant tikrųjų 
jau manes nemyli?” — užklau
sė ana diena Lietuviszka mote
rėle savo vyro. “Del ko man 
užduoti toki kvaila užklausy- 
ma, ar-gi asz tau neužrasziau 
laikraszti “Saule?” — atsilie
pė inžeistas vyras. — “Na taip, 
užraszei praeita meta bet szi- 
met užmirszai atnaujin't prenu
merata ir jau “Saule” neatei
na daugiau. Jeigu mane da 
myli tai nusiunsk sziadien pi
nigus nes be ‘’‘Saules” man 
taip, kaip be maisto.”

‘’‘Gerai dusziuk, padarysiu 
tai da sziadien ir iszpildysiu 
tavo norą. ’ ’

Taip vyrueziai, jeigu mylite 
savo paeziulęs tai užrašykite 
joms “Saule” kuri moterėles 
apszvieczia, duoda joms sma
gumą ir užlaiko jas namie.

-pradžiu surinktus pinigus ati- 
diuodavo valdžiai, o paskui ap
siprato ir 'pradėjo juos vogti. 
Jis pavogė isz viso apie 4,300 
litu, bet Smetonos valdžia ji su
gavo ir nuteisė ji 8 metams 
kalėjimo, kaip įsaviszkiui, tai 
4 metus nuleido. Jis pavogė 
isz viso 33 ūkininku rnokes- 
cziu.

sausos
Slavikuose iszsiseme 

isz szuliniu ir iszszalo 
Ūkininkai dabar netu-

. Jeigu kada zuikis isz už tvo
ros iszsigauna, tai jau nesu- 
gryžta. Panasziai ir žmones 
kada gaunasi in laisves szali 
ir pražiūri akimi .duszios, sun
ku juos aptemdyt.

Czia vyrueziai Amerikas, 
valios ant žmogaus neturi nie
kas, jeigu elgesį pagal tiesas.

Trys miestai valstijoj North 
Carolina: Winston-Salem, Dur
ham ir Reidsville, padirba dau
giau paperosu ne kaip puse vi
su paperosu kurie yra padirbti 
visoj Amerikoj.

Velykos praslinko greitai, 
palikdamos žmones tokeis, ko
kais buvo priesz tai. Visi 
Krikszczioniszki maldnamei 
buvo pripildyti tikineziais. ’Bet | 
toji szvente Prsikelimo Iszga- 
nytojaus ir didelio Mokytojaus 
Kristaus, nepermainys žmonių 
ant geresniu.

INVEDE MOKESTI UŽ SZE- 
SZUPES VANDENI.

Isz Slavikų apylinkes, Sza- 
kiu apskriezio, “Lietuvos Ži
nios” pranesza szitokiu indo- 
mybiui: Del szaltos ir 
žiemos, 
vanduo 
prūdai.
ri kuo girdyti gyvuliu. Del to 
kai kurie net tirpina sniegą, 
o kiti veža vandeni už 4 ir 6 
kilometru. Kai kurie ūkinin
kai veža vandeni ir girdo gy
vulius Szeszupejc, bet netur
tingesni ir ežia negali, nes už 
Szeszupes vandeni imamas >5 
litu mokestis. Sakoma, kad už 
Szeszupes vandeni imamas’ 
mokestis del to, kad bijoma, 
kad isz upes neiszsemtu vande
ni ir iieisznyktu Szeszupes žu
vys. Tautininkams viešpa
taujant Lietuvos ūkininkai pa
siliko netik be malku bet ir 
vandens isz ųpiu jau negali pa
sisemti nesumokėjo tautiszko 
mokesezio.

priesz užejima prohibicijos.
Musu mieste gyveno muri- 

’ninkas Juozas. Sumanus ir pri
tyręs buvo amatninkas. Daž
niausiai pasitaiko kad geras 
amatninkas būna ir “geras” 
girtuoklis. Toksai buvo ir Juo
zas. Tiktai rytmecziais asz ji 
matydavau negirta. O vaka
rais jis visados gatvėmis sker-1 
siedavo arba rėpliodavo ant 
kėturiu.

Iszblankusi ir iszdžiuvusi jo 
žmona, iszti'kus dideliam rei
kalui, eidavo pasitikti savo vy
ra pareinanti isz darbo ir iszvi- 
liodavo keletą skatiku. Tuomi 
ir maitindavosi jo szeimynele 
nes Juozas paprastai visa už
darbi palikdavo traktieriuose 
ir alinėse. Arcziau asz su juo1 
susipažinau prireikus man mū
rininko. Man patarė Juozą ku
ri asz tuoj nusisamdžiau. Pa
vakare jis iszsiprasze keletą 
doleriu isz manos ir jau buvo 
besirenges iszeiti.

Tik sztai atbėga jo žmona.
— Ar gavai pinigu? — pa

klausė jo nekantriai.
— Gavau.
— O kur jie?
— Tfu!...
Prasidėjo paprasti tokiuose 

atsitikimuose szeimyninei bar
niai. Vyras nenorėjo klausyti 
žmonos intikinimu ir maldavi
mu ir atsidūręs nesmagiame 
padėjime tiktai spjaudė.

• Man pasisekė jiedu sutaikin
ti ant puses uždarbio. Tai yra 
puse to, ka jis uždirbs, gaus jo 
žmona. Pastaroji man už tai isz 
szirdies dėkojo.

— O kad asz gaueziau bent 
treczdali, kaip bueziau laimin
ga ! O sziaip, nėra kas valgyti, 
badas in akis žiuri. O koks ap- 
siredymas ?!

Asz maeziau ju apredala. 
Macziau vyro, maeziau jo žmo
nos, maeziau ju dukreles, Liud- 
veles, atneszusios savo tėvui 
pusryczius.

Maeziau ir pusryczius...
Maeziau tai, ko nenorecziau 

daugiau matyt. — Tai prasti 
nebaltinti barszcziai, kuriuose, 
kaip sakoma, kruopa kruopa 
gaudo ir plauko trys bulvukes.

— Toki musu pusrycziai, to
ki pietus ir vakariene, — pas
kiau man pasakojo žmona. — 
Tiktai jeigu pasitaiko geras 
darbdavys tai atiduoda man 
uždarbio dali. Tuomet ir aky
se szviesiau pasidaro.

— Ar daug uždirbate ? — pa
klausiau karta Juozo.

—- Apie penkiolika doleriu 
per sanvaite o jeigu gerai pasi
taiko tai ir trisdeszimt doleriu.

— Tai jus galite gražiai gy
venti.

— Tfu!..

kyklon. O pirmiau geda buvo | 
siusti: nebuvo 'kuo aprėdyti.

Po keliu dienu užeinu val
gyklom Žiuriu — Juozas eida
mas nuo darbo užėjo nusipirk
ti sūrio, mėsos. Pamalęs mane 
linktelėjo ir nusiszypsojo.

. — Na ka, ar •nepažinstate?
— Sunku pažinti, taip atsi

mainęs.
— Taip, dabar laikai kiloki, 

prisieina gyventi poniszkai.
j — — Matyt, žymu visame
atmaina.

— Na taip, dabar pas. mane 
viskas atsimainė: kaip matutei 
ir apsirėdęs gražiai ir gerai j 
pavalgomą, kambari nusisam
džiau už septyniolika doleriu. 
Mano žmona džiaugiasi dabar 
ir vėl meldžiasi.

— Szitaip tai man rodos ge
riau ?

— Hm... geriau tai geriau. 
Bet vis-gi, žinote, kąsnis nesi- 
rija... skystimėlio nėra.

— Bet jo nei nereikia. Kaip 
nuprasite, patys džiaugsitės 
kad valdžia uždraudė svaiga
lus.

— Oi ne, nevisai, uždraudė! 
Valdžia panaikino tik monopo
lius. Aludžiu bus vėla. Na, tuo
met kad gersim, tai gersim!

Man pasidarė liūdna.
Kas tada butu jeigu jo žo

džiai iszsipildytu ir aludžiu ve
la atsirastu. \

Atsiminiau asz dabar tojo 
nelaimingojo žmona, linksmai 
laukianczia savo vyro isz dar
bo pareinant. Atsiminiau ir 
malonu Liudveles veideli ir 
asz sugryžau namo visiszkai 
nusiminęs.

Po tam skaieziau laikrasz- 
, ežiuose kad vėla bus leista par
davinėti alų.

Ir mano vandentuveje stojo 
Juozas, Juoziene ir Liudvele.

Vargsze žmona, vargsze 
Liudvikele! Kas-gi ju vela lau
kia? Juk Juozas vela stos in 
senąsias vėžės. Tas neabejoti
na. O, kiek tokiu nelaimingeliu 
rasis Amerikoj.

Nejaugi neatsiras tokia jie- 
ga kuri sugebėtu paszalinti szi 
alaus tvana kuris isznaujo gre
sia užlieti musu szali?!

geras darbas ne
:: DINGSTA ::

Buvo tai Paryžiuje, žiemos 
laike, sėdėjo kokis tai senelis 
ant kampo ulyczios. Galėjo bū
ti deszimta adyna vakare: ma
žai žmonių praeitinejo pro ten, 
skubinosi kad kuogreičziausia 
gautis namon; nėkurie mislino 
jog senis, gal but, užsitraukęs 
kad tokiame szaltyje, sėdi prie 
ulyczios. O jeigu butu geriau 
p risi žiurėją, butu suprato jog 

j ne yra girtas ir nors matomai 
nuvargęs bet iszrode apsiszva- 
rinusiu.

Ant galo eina keliu jaunas 
žmogus, linksmai szvilpauda- 
mas. Stojo priesz seneli ir pa
klausė kas jam stokUoja.

— Esmių alkanas, — atsake 
silpnu balsu.

— Tai ant to yra rodą — at
sake jaunikaitis. — Pasiremk 

Į man ant peties ir jeigu gali, ei- 
kie su manim.

j Tas jaunas žmogus buvo tai

L TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

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

dar'bininkas, nuvede seneli in 
netolima valgnami ir liepe duo
ti vakariene. Senis su dideliu 
noru valgė, jog jaunikaitis su 
džiaugsmu prisižiurinejo ir 
praserginejo idant greitai ir 
godžiai nevalgytu kad tuomi 
sau neužkenktu.

— Turi teisybe — atsake se
nelis — neprivalau ęlaug val
gyti ant svetimo kiszeniaus nes 
žinau jog asz neturiu pinigu 
kad už valgi užmokėti.

— Tai ne tas, asz užmokėsiu. 
Da iszgersi stikleli vyno o pas
kui nuvesiu jus namon.

Kvatiera senelio nebuvo toli.
Kada pavalgo, nuvede jau

nikaitis seneli in jo kvatiera ir 
tarė paemes seniui už rankos.

— Man gerai einasi, uždirbu 
gerai o kas atlieka, tai ant vi
sokiu nieku iszduodu. Ir dabar 
turiu 20 franku; tai vietoje 
juos iszleisti, atiduodu tau, pa
imk sau!

Tai kalbėdamas, inspaude 
iii delną jaunikaitis seneliui 20 
franku ,ir skubiai atsitraukė.

Tasai -senelis, kuri geradejin- 
ga Apveizda tokiu stebuklingu 
budu nuo badines smerties ir 
nuo szalczio iszgelbejo, buvo 
kitados iiredninku, kuris savo 
turteli paleido per piktus žmo
nes. Turėjo, po teisybei, labai 
turtinga broli bet tasai suvis 
apie ji nepaisė ir biednystoje 
įiesuszelpe.

In meta laiko po tam atsiti
kimui, numirė tojo turtingo 
brolio .pati ir du suims, staigia 
smerezia ir jis pats netrukus

numirė o ėielas turtas pagal 
tiesas pripuolė jo biednam bro
liui. Tasai neužmirszo apie sa
vo geradeju; rūpinosi visokeis 
budais ji sujeszkoti su pagial- 
ba laikraszcziu praszydamas 
idant pas-ji pribūtu.

Viena diena stojo jaunas 
darbininkas kurio senelis pa- 
jeszkojo.

Bet seniui tasai jaunikaitis 
buvo nepažinstamas. Bet vie
nok mandagei priėmė sveczią 
ir tarė:

— Ar tai tamista man priesz 
pora metu padarei didele ge- 
radejyste?

— Žinoma — atsake iszdi- 
džiai — dabar ir man ponas ga
li padaryti geradejyste nes 
man szlektai einasi.

— Mylimas prieteliau — ta
re toliau senelis — labai asz 
džiaugtausi idant galecziau ta- 
mistai atlyginti. Juk jau dide
lis laikas butu su kuom pasi- 

j drutint, ar nebūtumei malonus 
nusiduoti drauge su manim in 
tąjį valg-nami kuriame mane 
tamista ana meta privalgydi
nai — juk tamista žinai kur 
yra? .

— Asz to nepamenu nes tai 
buvo senei.

Tada senelis kalbėjo supy
kęs:

— Klausyk, vaikine, nepa
taikei mane apgauti. Galecziau 
tave paduoti in rankas palici- 
jos bet dasiprantu jog tu ta vai
kina gerai pažysti, kurio pa- 
jeszkau todėl duodu tau žodi ir 
da tau užmokėsiu jeigu man 
pasakysi kur galiu ji surasti.

Darbininkas pastiro ir tarė:
— Ponas turi teisybe. Asz 

niekados niekam nedaviau nie
ko, yra didžiausia niekyste, 
prie to prisipažinstu. Tasai, 
kurio ponas jeszkai, dirbo ta
da su manimi viename fabrike 
bet dabar buna vaiske net Af
rikoje o asz norėjau už ji persi- 
staty t; dovanok man, ponas, už 
ta nedorybe.

Senelis nusidžiaugė jog isz- 
ejo ant pedsakio savo gerade- 
jaus ir pradėjo storotiskad isz- 
gauti isz vaisko; o kada sugry- 
žo ir pažino ji, priėmė už savo 
sunu ir visa savo turtą jam pa
vedė.

“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.

Szitie Padare Taika Tarpe Rusijos Ir Finlandijos

Kokis tai lietuviškas szipo- 
sininkas Filadelfijoj, geisda
mas turėti pinigu lengvu budu,

gAPNŪRIU<;
Vargai žmonijos dideli!
Sziadien ponas, 'rytoj uba

gas, sziadien sveikas, rytoj 
sergi, sziadien gyvas, rytoj jau 
guli ant lentos be gyvasties!

Del ko tai taip ?<Isz gilumos 
atsidusęs žmogus pamislys.

Taip, — isztikro žmogeli,
nuo mirties nepalbegsi bet kas1 pradėjo rinkti aukas del palai- 
kiszasi turto ir vargo, sveika- {dėjimo savo vargingos paeziu- 
tos ir ligos, butu galima apsi- le<s, bet pasirodė, kad jo paeziu- 
saugot, jeigu tai butu žmonių le yra gyva ir sveika ir net ne 
g'alybeje...
. Žmonių galybėje, taip sau 
žmones sanprot-auja, kad visi 
turi vienokias tiesas, lygiai'ant 
gyvenimo ir raudojimo...

Bet 'kada? Ar žmonių tieji 
sanprotavimai '•Į.iszsįpildys ir

biski nesirgo.
Mat prie bedarbes, tai viso

kios apgavystes atsibuna tarp 
žmonių. Policija szposininka 
aresztavojo ant paliepimo tū
los moters, kuri gana gerai (pa
žinojo motore ii- žinojo, kad ji

__ ____ .__ _____

Su 283 'Naujai* Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5 H coliu plocziv

Pagerintas ir Padaugintas isa 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie 
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

— Kiek jus mokate už kam
barį ?

— Septynis dolerius.
— O likusius pinigus kam 

sunaudojate ?
— Tfu!..
Taip buvo pirmiau, — lyg 

19-tai dienai Birželio. Nuo to 
laiko nedaug vandens tenute- 
kejo. Bet kokia didele permai
na invyko tu vargszu gyveni
me.

lyarta asz gatvėje susitinku 
szvariai apsitaisiusia mergai
te. Žiūriu, — lyg butu Liudve- 
le. '

—.Liudvele, ar tai tu?
— Taip, tamsta, asz!
Apsiredžius gražiu sziltu sa- 

kucziu, apsiavus naujjuteliais 
kalioszais. Szikszniniame krep- 
szelyje knygos. Mat, bėga mo-

Sziae trys vyrai padare taika tarpe Finlandijos ir Rusijos ir užbaigė kare kuri tęsę
si per pusketvirto menesio. Isz kaireses yra Viericzyslav Molptoff, Rusiszkas užrubežinis ka- 
misorius, antras, Rysto Ryti, ministeris Finlandijos ir Dr. liūlio Paasikivi, Finlandiszkas 
pramonystes žinunas. Norints padaryta taika bet ant sunkesniu iszlygu Finams, ne kaip 
Rusija reikalavo priesz kare. . ..............

i_________ i



• 1 S A TT T. P ’ ’ M ATT A MOV OTTV PA..

Du Broliai
Apie ju persiskyrimą, nelai

mes, gilinki ir linksma 
suėjima.

strielcziu ir tarė:
— Ar žinai ka, nužudyk tu Sugryžo 

Numaryti 
Savo Tęva

IVaro Ąnf|l>agialba obuoliu kuriuos pai’-
Varo Amnuiansa ^-ni!Siveže nuo salos ir atidave jas 

iu stonia sakydamas furmonui| 
jog pargabeno jas isz užrube- 
žes ir liepta in lovius pilt pieną 
ir inmerkt pyragus nes kitokio 
edesio jos ne ėda.

— Tas kapitonas nežinoda
mas kur jo dukterys* dingo, 
pradėjo visur klausinėt apie 
savo dukteres ir daseke jog jos 
eidavo nuolatos pas kupcziu.

Taip jis nuėjo pas kupczip ir 
tarė:

— Ar ponas nematei mano 
dukterį u?

Kupczius perpykęs ant kapi
tono, nuvede ji in stonia ir pa
rode tais tris kumeles ir tarė:

— Sztai tavo dukterys!
Kapitonas matydamas savo 

dukteres in kumeles paverstas 
labai perpyko ir tuojau nuejas 
pas karalių apskundė. O kup
czius su pagiallba obuoliu vela 
atvertė jas in merginas.

Kaip tik ji apskundė, tuojaus 
pasodino in kalėjimą ir netru
kus iszskaite viroka ant sude
ginimo. Sukure didele ugni, 
suėjo daugybe žmonių o ir pats 
karalius pribuvo. Netrukus at
vedė ir kupcziu pas lauža, tada 
jis tare in karalių:

— Szviesiauses karaliau! 
matau jog jau jokio iszsiteisi- 
nimo nėra bet meldžiu paveli
jimo nors priesz smerti papasa
koti savo visa gyvenimą.

Karalius tuojaus jam pavė
lino o jis pradėjo pasakoti apie 
savo gyvenimą:

— Asz gyvenau su savo vy
resniu broliu pas tęva striel
cziu girrios, tėvas norėjo mu
mis nužudint bet buvom pra- 
sergetais per musu seserį Ona 
per tai mes ir pabėgom. Po 
tam pribuvom in ta pati mies
tą kur dabar esu apsudintas 
ant sudeginimo ir kada ėjom 
per miestą, mano mylimiausia 
broli nuo manes paėmė ir dabar 
nežinau kur jis yra.

Paskui buvau nunesztas per 
kapitono jauniausia dukteri 
ant salos juoduju mariu bet isz 
ten vėla gavausi namon o da
bar esu apsudintas ant sudegi
nimo.

Kada jis pabaigė pasakot, 
prisiartino prie karaliaus ir ta
sai jam tarė:

— Spjauk man ant krutinės 
tris kartus.

— Tada kupczius spjovė vi- 
tris kartus jam ant kruti- 
auksu. Karalius pamatęs

savo tuosius vaikus tai asz tani Kžiriszko Lauko y-

Kitados gyveno 'labai dide- . 
<lioj girrioj vienas strielczius 
kuris turėjo du sunu; vyresnis 
buvo vardu Juozas o jaunesnis 
buvo Jonas ir viena duktere 
vardu Ona. I

Viena karta tas strielczius 
iszejo in nauja parumba ir pa
mate vienam medyje kokio tai 
paukszczio lizdą. Tada jis lipo 
in ta medi pažiūrėt kokis, ten 
gali būti pauksztis bet 'kada in- 
lipo, tuojaus iszleke isz to liz
do labai dailus pauksztis o liz
de rado viena raudona kiau
szini nedidesni už karvelio.

Tada jis paėmė ta kiauszini 
ir parnesze namon parodyt pa- 
czei ir vaikams bet ne vienas 
nežinojo kas tai buvo per kiau- 
szinis. Taip stridlczius iszsiun- 
Ite vaikus iii mokykla o pats nu
sidavė in miestą ir atsistojo 
ant tos ulyczios kur praeina 
turtingi kupczei. Ir sztai prisi
artino kokis tai kupczius ir ta
re:

— Ar tu ta kiauszini par
duot turi?

— Taip, — atsake strielczius.
— Kiek tu už ji nori?
Strielczius nežinodamas ver

tes kiauszinio tarė:
— Duosi man ponas szimta 

raudonųjų tai galėsi pasiimt.
Tuojaus tas kupczius užmo

kėjo jam pinigus, paėmė nuo 
jo kiauszini ir nuėjo.

Tas kiausziiiis buvo gryno 
aukso..

Kada jis parėjo namon su 
tiek pinigais, visi laibai džiau
gėsi. Ir taip jis daug kartu 
pardavė tos pauksztes kiauszi- 
nius ir ant galo pastojo labai 
turtingu žmogum.

Ne per toli nuo tos girrios 
gyveno vienas raganius kuris 
iszskaite savo raganiszkose 
knygose jog randasi toje gir- 
rioje tokis pauksztis jog kas 
suvalgys to paukszczio galva 
tai gales perskaityt kitu mis- 
lis o kas suvalgys jo szirdi tai 
spjaudis auksu. Tada tas raga
nius atvažiavo tiesiog pas ta 
strielcziu ir tarė:

— Czia randasi tokis ir to
kis pauksztis tai turi ji man 
nuszaut ir ant piet iszkept.

Strielczius nežinodamas kas 
jis per vienas, jis mislijo kad 
taikos virszininkas ant girriu, 
tuojaus nusidavė in ta nauja 
parumba ir nuszove ta dailu 
paukszti, kuris ji pralobdino. 
Tada parnesze ta užmuszta, 
padavė paczei ir liepe iszkept.

Kada strielcziuviene iszkepe 
paukszti, padėjo ant 'kaminėlio 
ir in tarpa parbėgo isz mokyk
los vaikai o kad nerado moti
nos grinczioj, tuojaus pribėgo 
Juozas prie kamino, radęs 
paukszczio peczanka, nusuko 
galva ir suvalgė o Jonas pri
bėgės iszlupo szirdi ir tas su
valgė ir tuojaus vela iszleke iri 
mokslaine.

Kada tas raganius paszauke 
kad jam atnesztu peczanka, ta
da strielcziuviene padavė jam 
ta kepta paukszti bet kada jis 
pamate jog ne yra galvos, ne 
szirdies, labai perpyko ir pa
szauke :

— O kur galva su szirdžia 
padėjote?

Strielcziuviene numanyda
ma jog tai vaiku darbas, atsa
ke:

— Perpraszau poiio, tai ma
no vaikai taip padare:

Tada paszauke tas raganius

duosiu keturis maiszus aukso.
Strielczius pasigodejas ant 

| tiek pinigu, tiko ant jo noro —. 
I tuojaus paszauke savo dukte- 
' re ir liepe paszaukt jai brolius 
isz mokslaines namon.

Tada toji mergaite labai nu
lindo nes ji viską girdėjo ka 
tėvas su tuom raganium kalbė
jo bet nebuvo kas daryt, turėjo 
eit paszaukt savo brolius ant 
nužudymo. Tada ji nuėjo ir ap
sakė jog levas liepe tuojaus 
pareit namon. Tada paėmė jie 
savo knygas ir leidosi visi trys 
namon o sesuo eidama tare: I

— Vedu asz jumi, brolei, bet 
nežinote ant ko! — Ir pradėjo ■ 
graudžiai verkt.
, Brolei matydami verkenezia ' 
seserį, labai nusistebėjo ir pa
klausė :

— Kodėl, sesuo, taip kalbi ?
Tada ji apsakė jiems apie 

visiką ka tėvas su raganium ■ 
kalbėjo.

Brolei matydami gera szirdi 
savo sesutes, apsikabinę ja bu- 
cziavo ir visi trys neiszpasaky- 
tai verke, ant galo brolei pa
szauke atsisveikindami savo 
mylima sesute.

— Likie sveika,- musu myli
ma sesute, jau daugiau su mu
mis nesimatys!, eisim kur mus 
kojos nesz ir akys ves!

Taip persiskyrė jie su savo 
mylima sesute o kuri ilgai su 
aszarom akyse in juos žiurėjo 
kol suvis isznyko jai isz akiu.

Ėjo jiedu, ėjo kėlės’ dienas ir 
ant galo priėjo koki tai miestą.

( Eidami jie per miestą, Jonas 
insižiurejas in koki ten navat-

į na daigta, nuspjovė ir sztai, 
žiuri, kur nuspjovė guli szmo- 
tai aukso. Tada jiedu labai nu
sistebėjo isz to nes nežinojo 
kas tai gali but nes nieko ne
paisydami paėmė ta auksa ir 
eina toliams. Sztai atėjo pas ko
ki tai stulpą kur buvo prikalta 
toblyczia, taip Juozas sustojo 
ir pradėjo skaityt tais žodžiais: 
“Kas szita raszta perskaitys, 
tai užsės ant mano sosto ir pri
ims karūna nuo galvos mano.” 
Kareivei, kurie stovėjo ten ant 
vartos, iszgirde ji skaitant ta 
raszta, tuojaus paėmė ji ir nu
gabeno pas karalių.

Tas karalius buvo jau labai 
senas o kad neturėjo vaiku pa
likt po savo smerezei tai para- 
sze ant tos toblyczios ka Juozas 
perskaitė., Isz visu žemiu važi
nėjo visokį karalei ir kuni- 
gaikszczei bet niekas negalėjo 
perskaityt kaip tik vienas Juo
zas perskaitė. Tuojaus po ka
raliaus smerezei Juozas pasi
liko karalium.

Jonas likes vienas ir nežino
damas ka pradėt, pastovėjo va
landėlė ir ėjo toliaus ir sztai 
priėjo kokia tai maža grineziu- 
te.JTuoj.aus iniejo in vidų ir ra
dęs kokia tai sena boba, pra- 
szesi kad ji priimtu o boba pa- 
maezius patogu jaunikaiti, ta
re in ji:

— Jeigu nori tai gali būti, 
mano vaikeli, vietos yra inva- 
les.

Tad,a Jonas pasidaie kampe 
sau lova o už lovos padare di
dele iskryne in kuria nuolatos 
spjaudė.

Mrs. Gordon-Fellows, gimi
naite prezidento Roosevelto, 
pasirėdžius in kariszka man- 
diera kaipo varytoja ambulan- 
sinio korpuso, Londone, Angli
joj. Jos vyras randasi ant ka- 
risz'ko lauko su Angliszkais ka- 
reiveis.

duot tiek aukso. Kupczius, da- 
žinojas, atsiuntė vežimą ir ke- , 
turis maiszus pas Joną. Tada 
jis pripylė visus keturis mai
szus aukso ir da jam atliko 
daug aukso. Tada paemes jis , 
kas atliko aukso, nuo keturiu 
maiszu ir nusidavė in naujai 
nupirkta pa'loci.

Jonas, likęs kupczium ir tu
rėdamas daug laivu ir visokiu 
turtu, pradėjo sau puikei ir 
linksmai gyvent. Tuojaus susi
pažino su savo kapitono trirni 
dukterimis, isz kuriu jis vidu
tine labai pamylėjo ir norėjo su 
ja pacziuotis. Jauniausia se
suo, pavydėdama vidutinei se- 
serei, iszsivede viena karta 
kupcziu in soda, patiesė koki 
tai divona ir tarė szypsodama 
in ji:

— Ponas kupcziau, stok tu 
ant divono tai pamatysi koki 
asz tau padarysiu szposa.

Kupczius, nedasiprasdamas 
kas su juom gali atsitikt, stojo 
ant divono o ji tarė:

— Dabar, divone, nuneszk ji 
net ant salos ant juodu mariu. 
Akies mirksnyje kupczius likos 
in ten nuinesztas. Taip jis be- 
vaikszcziojant po sala užtiko 
obelia su obuoleis, nusiskynė 
viena obuolį ir suvalgė bet kaip 
tik suvalgė, tuojau pavirto in 
oži. Tada da labiau jis nusimi
nė nes jam bevaikszcziojant ve
la jis rado obelia su obuoleis, 
tada jis vėla nuskynė obuoli ir 
suvalgė ir sztai pavirto in ark
lį. Tada jis belakstydamas po 
ta sala rado treczia obelia su 
obuoleis, taip jis vela nusisky
nė viena obuoli ir suvalgė. Szi 
karta vela pavirto in žmogų 
kaip priesz tai buvo.

Viena diena vaikszcziojo jis 
pamariu ir pamate plaukenti 
laiva, tada pradėjo jis moti su 
ranka idant ji paimtu ant lai
vo.

Tas laivas buvo jo paties.
— Kapitonas, pamatęs žmo

gų ant salos szaukenti pagial- 
bos, pasuko laiva in kraszta ir 
priėmė ji. Kada ji pamate, tuo
jaus pažino 
klausė:

Tūlas jau senas žmogelis, 
apysenis,

Sveikatos geros neturįs, 
Kuris jauna paeziule turėjo, 
kaip reikia mylėt jos negalėjo.

O ka, ant visko yra rodą, 
Mat užeina pagunda kaip 

kada,
Kada karta vyras in dauba 

iszejo,
Klaida mislis in galva atėjo, 
Bobele suėmė visus daigtus, 

Ir visus pinigus,
Ir da dadeczka adjutantą, 

Iszdume in nežinoma kampa.
O, kaip vyrui buvo graudu, 
Kada sugryžes pacziu'les 

nerado,
Ne daigtu, ne paežius, 
Turėjo sesti ant aslos.

Taja nelaba motere taip 
mylėjo,

Kad 'be josios nurimti ne
galėjo,

Sziadien su galva musza in 
siena,

Nabagėlis verkia nakti ir 
diena.

Dabar vietos sau neturi, 
Ai’ paeziule nepareina, in 

szalis žiuri,
Vai tu ragana netikusi, 

Ka tu mislini, vyra palikusi, 
Velnei žino kur dingsi,

Ar ilgai po svietą bujosi, 
O kas bus su tavim kaip 

numirsi?* * »
Vienas nuo baliuko sugryžo 

su bile,
Ir vaikinui pramusze galvoje 

skyle,
Mat mieganti lovoje užtiko, 
įSumusze ir vos gyva paliko, 

Bet paliemonai pribuvo, 
'Tai blogai su juom buvo, 

Pas vaita nugabeno,
Kur szimtine nusztriopavo.* * *

Žiemos nereikia bijoti, 
Kožnas 'turi ‘ ‘Saule ’ ’ užsira- 

szyti,
Ba “Saules” spindulei, 
Duoda szilumos invalei.
Kas “Saule” skaitys,

Po u'lyczias nesitrankys, 
Grinczioje prie pecziaus sėdės,

Nuo szalczio nedrebes, 
Ar-gi tai ne pigus kuras, 
Ar pigesni kur suras?

Per visa meta kuro turės, 
O žiema szildytis gales,

Ant brangenybes nerugos, 
Ba tiktai tris dolerius kasz- 

tuos.
Ne vienas tiek juoku datirs, 
Kad net prakaitas apipils,

Pilvą suemes kvatos,
Ir nakezia gardžiai miegos, 

Vargo jokio neturės,
Pati ne gaspadine ne urzgės, 

Ba kožnas namie sėdės, 
Linksmai su visais kalbės, 
Mano rodos paklausykite, 

“Saule ’ ’ užsiraszykite, 
•O da kas,

Džiaugsmo in vales turėsite!

savo poną ir

pone, gavaisi

pa-

ant

broli ir apsikabinės ji bu-

sus
nes
tai, tuojaus pažino savo myli
ma
cziavo. Tada karalius perpy
kęs liepe ta kapitoną su jo duk
terimis sudegint ant to paties 
laužo o pats su savo mylimu 
broliu nusidavė in palociu ir 
ilgai abudu gyveno.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra Varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemic 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti 
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport. N. Y.

tos salos?
Kupczius, 

sakyt, pasakė jog'jis norėjas Į 
Netoli nuo karaliszko palo-1 keliaut in kita karalyste nes jo 

ciaus \ 
kupeziaus palocei; tas kup
czius apgarsino po visa miestą 
jog kas duos jam už palocius ir 
visus tavorus keturis maiszus 
aukso tai jis parduos.

Jonas, turėdamas jau pilna 
skryne prispjaudinta aukso, 
tuojaus atsiszauke jog jis gali'tu, pavertė jas in kumeles su

Skaitykite “Saule”

neturėdamas k a

stovėjo labai turtingo! laivas nuskendo o jis vos gavo
si ant salos.

Kada pribuvo namon, vela 
pradėjo sau linksmai gyvent. 
Tada tos trys dukterys dažino- 
ja, jog jis jau namie, nuėjo pas 
ji idant pasikalbėt kaip jam 
ėjosi. Kupczius, būdamas pik-'

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

TURIU KELETĄ 
“KANTICZKU.

Visokiu Giesmių Knygų, 864 
puslapiu. Ju tik keletą turiu 
todėl prisiunskite $1.00 ant ad
reso: M. Zukaitis,

, Dean Road, Spencerport, N. Y.

Labai szalta žiemos naktis. 
Vejas szvilpia per pievas ir 
laukus. Žeme apdengta baltais 
rubais. Ant dangaus auksines 
žvaigždutes mirkezioja o snie
gas kaip deimantai blizga. 
Taip viskas buvo apsnigta kad 
nei kelio, kur eiti, nebuvo ma
tyt.

Sztai eina jaunikaitis, neži
nodamas pats, kur jis eina. Žie- 
nos szaltis neaplenke ir jo. Ve
jas ir sniegas tik gnaibo jo uo
si ir ausis; isz akiu veržėsi asz- 
aros; rankos ir kojos taipgi su
stirta. — Net ir per drabužius 
sza'ltis lenda — vis daugiau pa
siekdamas jo kuna. Susitrau
kęs jis atsidusta...

Jaunikaitis, beeidamas, taip 
suszalo kad jis galop jau ne
jautė nei to speigo nei nuovar
gio. — Jis buvo lyg apmiręs. 
O žiaurus vejas tik ūžia, szvil
pia ir nuogas medžiu iszakas 
drasko ir braszkina. Jo ausys 
negirdi nieko patraukianezio, 
nėra jam kur akiu mesti. Taip 
jis klampiiieja per kalnus ir 
miszkus. Galop jis pamato ži
burį labai tolimoje bakūžėlėje. 
Skubinosi jis prie tos bakūže-' 
les. Pasiekęs ja, pabarszkina 
in duris.

Labai žila senute atidaro du
ris ir praszo kad jaunikaitis' 
ineitu vidun.

Jaunas keleivis praszo senu
tes kad duotu jam ka nors val
gyt, kadangi jis buvo labai isz-' 
alkes. Senute gailiai in ji pa
žiūri ir sako:

— Neturiu nieko kad gale-, 
cziau duoti ka nors valgyt.

Jaunikaitis būdamas peral
kęs ir suszales, nežinojo nei ka 
daryti, — bet paklausia senu
tes, ar jis galėtu pernakvoti. 
Bet senute jam tarė:

— Sunau, neturiu tau vietos 
nes mano vyras serga — jis 
yra ant mirtino patalo.

Tada jaunikaitis nulenkia 
galva priesz ja ir giliai užsi- 
mansto.

Jis atsimena kad toji senute 
— jo motinėlė. Tuoj jis isz ki- 
szeniaus iszsiima paveiksią sa
vo motinos, pažiūri in senute 
ir galutinai persitikrina kad 
tai yra jo motina nes ji taip pa- 
naszi in ta paveiksią kuri jis 
turi.

Urnai jis atsiklaupia ant ke
liu ir graudžiai prataria:

— Motin, ar nepažinsti ma
nes? — Juk asz esu Jonas, jusu 
supus. Gal manei, kad manes .
jau gyvo nėra?...

Senute labai nustebo. Ji tuoj 
prisiminė apie savo sunu, var
du Joną, —■ bet ji nežinojo kur 
jis randasi.

Jaunikaitis saldžiai pabu- 
cziavo raukszleta ranka ir ta
rė:

— Atsimink, motin, kaip asz 
iszejau in mokslą; man inda- 
vei szita savo paveikslėli, ku
ri asz iki sziai dienai turiu ir 
branginu nes žinau kad tai ma
no motina. Per tiek daug metu 
asz jeszkojau tavęs ir sztai 
sziadien didžiausia laime ap
turėjau kada suradau savo 
brangia motinėlė!...

Senute isz džiaugsmo nega
lėjo atitraukti alkiu nuo savo 
mylimiausio vaiko, nerasdama 
net žodžiu iszreiszkimui jaus
mu, kurie veržėsi isz jos kruti-į 
nes. Drebancziom lupom ji ta- I

re:
— Sūneli, mano brangus sū

neli!...
Meile, vien tik meile szviete 

jos akyse — tyra ir tikra mei
le — doros motinos prie doro 
vaiko.

Motina net apsiverkė isz 
džiaugsmo, sulaukusi sūnaus. 
Abudu pasikalbėjo labai jaus-, 
mingak

Suims buvo pabaigęs moks
lą ant gydytojo. Tuojaus pa
klausė kur randasi jo tėvelis. 
Tasai sunkiai sirgo. Motina ir 
suims nuėjo in kambarį kur gu
lėjo tėvas.

Sūnūs, pamatęs savo tęva, 
puolė ant keliu ir sveikinda
mas pradėjo bueziuoti jo szal- 
tas rankas. Tėvo szirdis eme 
plakti vis smarkiau ir galop jo 
drebanezios lupos susznaibžde- 
jo:

— Sūneli, sūneli!... žinojau, 
kad nors priesz mirti mano 
akys vela tave pamatys!...

Ta isztares, visai apalpo. Sū
nūs, laikydamas tėvo ranka, 
nujautė kad jo gyvenimas jau 
baigiasi...

Sztai tėvo akys susitiko su 
sunaus akimi — lyg pasakyti 
ka norėjo 'bet tik karsztos asz- 
aros nuriedėjo per jo indubu- 
sius skruostus. Galop tėvo akys 
užsimerke, jo krutinę sunkiai 
kilnojosi nuo kvėpavimo. Sztai 
dar karta jis atidarė akis ir 
tuoj jas užmerkė amžinai.

Motina, gailiai verkdama, 
mirusiam sudėjo rankas. Sū
nūs, ramindamas savo motina, 
tarė: — Neverk, motinėlė, tė
velis dabar laimingesnis... Ne- 
sikankirik, buk tvirta...

* Vienok ji negalėjo susilaiky
ti — per iszbalusi veidą riedė
jo stambios aszaros. Sūnūs 
taip-gi buvo susigraudinęs, te- 
cziaus laikėsi tvirtai.

Motina ir sūnūs palaidojo 
tęva in kapus... Jiedu apsigy«i 
veno kartu.

Sztai karta pakilo smarkus 
1 vejas kuris su nepaprastu įnir

timu draskė viską kas tiktai 
papuolė — vienur stogą nuple- 
sze, kitur sziena ir rugius „nu- 
nesze... ■ ‘ • v •

Motina ir sūnūs džiaugiasi 
kad ju bakūžėlė gali atsilaiky
ti. O vejas tik szvilpia, ūžia, 
siauezia...

ANT PARDAVIMO.

Salimas ir Restaurantas, ant 
kalnelio Lakeside parke, ant 
kelio prie giraites. Didelis na
mas, geroj vietoj. Vanduo, 
elektrikas ir randa nebrapgi.

Atsiszaukite ant vietos pas 
St. Milenowski, Lakeside, Pa.

(2 t-J

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut I*xtikimiau»i> Graboriua 

:: Gabiausia* Balsamuotojas :: , 
! Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Įj 
Grabu. Laidoja nu- B 
mitelius pagal naujau- 11 
šia mada ir-mokslą. ||

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos J. 
prekes. <S£

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce S*.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Straat 

Bei' Telefonas 532-J

i
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ŽINIOS VIETINES
Vokiszkos Ligonbutes Ant Ratu

— Sniegas jau beveik visai, 
sutirpo ir pradeda iszrodyt ant j 
tikrųjų kaip vasara.

— Try’s jauni vyrukai Įli
etojo in Amerikoniszka kariuo
mene, ir likos nusiuns'ti ant tar
nystes in Hawaja. Sekanti vy
rukai yra: Juozas Šliužas, 
1115 E. Pine uly; Jurgis Urbo
ną, 1011 E. Centre uly., ir Juo
zas Miliauskas, 721 E. Pine uly.

Szv. Juozapo Parapija 
Iszkilmingai Apvaiksz- 

czios Savo Patrono 
Szvente

MAHANOY CITY, PA.

— Tieji, kurie žino, sako 
kad jau anglių b utlegeria vi
lnas susimažino nes anglis ran
dasi giliau žemeje ir negali 
taip lengvai iszkasti angli, ne 
taip 'kaip po pavirszium žemes. 
Jau ne įtiek troku gabena ang 
Ii in miestus kaip kitados ir 
trokmanai negali gauti anglių.

, — Klierikas Albinas Neve- 
rauckas isz Overbrook semi
narijos, praleidęs kėlės dienas 
bu motinėlė ir sesutėms, 517 W. 
Mahanoy Avė., sugryžo prie 
mokslo. Klierikas Albinas bus 
tnszventintas ant kunigo 18-ta 
d. Gegužio ir Taikys savo pir-

Balandžio 1-ma ir 2-tra, Szv. 
Juozapo Parapija apvaiksz- 
czios savo bažnyczios ir para
pijos patrono szvente. Papras
tai Szv. Juozapo szvente ap- 
vaikszcziojama Kovos 19 d. 
Vienok, kadangi' szi meta ta 
diena, pripuolė Didžioje Savai
tėje, Szv. Juozapo szvente bu
vo nukelta iki Balandžio 2 d.

Apvaikszcziojimas s z i o s 
szventes prasidės Panedelio 
Balandžio 1 d., 7 vai., su iszkil- 
mingais Miszparais ir pamoks
lu. Pamokslą pasakys Kun. P. 
Mockus, klebonas Szv. Jono 
parapijos, Coaldale, Pa.

Utarninke, Balandžio 2 d.,

pirmos Miszios bus 7 vai., suma 
su Szvencziausio Sakramento

mutin.es Miszes Szv. Juozapo in.-iatymu bus 10 vai. Pamoks“ 
bažnyczioje, 19-ta d. Gegužio. Ja po s 
Yra jis antru klieriku isz musu j Degutis 
parapijos kuris bus inszventy-! parapijos 
tos ant kunigo.

urnos pasakys Kum. J. 
aras Szv. Jurgio 
Shenandoah, Pa.

Vakare 7 vai., bus iszkilmingi
Miszparai, (pamokslas ir proce-

Praeita Petnyczia perLjja> Pamokslą pasakys Kun. 
f&splozija dinamito Park No. 1! yp Daumantas, klebonas Szv. 
kasyklose, likos pavojingai ap-l Vincento parapijos, Girardvil- 
deginti Jonas Jankauckas, 128' 
E. Centre uly., ir jo bode, Vo
sylius • Krucz, isz Trentono.
Abudu likos nuvežti in Ash- 
lando- ligonbute ant gydymo. 
Abudu greže skyle ant pastaty
mo timberiu kada eksplozija 
netikėtai kilo.

le, Pa.
Parapijonai, malonėkite da

lyvauti isziose iszkilmese ap- 
vaikszcziodami savo parapijos 
patrono, Szv. Juozapo szvente.

■ f . Keturiu metu Genavaite, 
mylima, .dukrele Szimanu Pa- 
valaucku, isz Morejos, mirė po 
trumpai ligai namie. Palaidota 
Panedelio ryta su apeigomis' 
Szv. Juozapo bažnyczioje. Gra-I 
borius L. Traskauckas laidojo. 
( — Poni Ona Lipp, (Budre- 
vieziute), 418 E. Pine uly., pra
deda pasveikt po ligai keliu 
sanvaieziu namie.

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

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

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- 
hojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
1‘Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa

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

?5c v,sos TRYS 25c
KNYGUTES

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

Iszrado Kad Ir Molis Prisiduoda

Profesoris daktaras Ernest Hauser, isz Massachusetts 
Tekniszko Instituto, iszrado kad isz Bentonite molio, kuris 
neprisileidžia prie .saves ugnie s, aliejaus ne vandens, prisi- 
duoda ant visokiu iszdirbysczi u o ypatingai ant padirbimo 
Ezllko kuris yra geresnis už tikraji szilka. Ta ji moli iszkasa 
J\’yoming, Kalifornijojį ir kitose valstijose. ___  _

Vokiecziai 'turi viena isz ge
riausiai intaisytu ligonbucziu 
ant ratu, kurioje galima sutal
pinti 400 ligoniu. Ant kaireses 
matome kaip daktarai daro 
operacija ant'kareivio.

NE BUTU TAI ŽYDAS.

Žydiszkas malamedis (da- 
raktoris] klauso vieno isz savo 
mokiniu:

—• leke, pasakyk tu man, 
ar gerai padare brolei Juozapo,

ka'd ji pardavė ?
— Ne gerai. >
■— O tai del ko ?
--  Del to, kad jie ji par

davė pigei — jisai buvo bran
gesnis.

Gali Būti Gaspadineles Balt-Namio

Viena isz szitu trijų poniu ežiu, moteres žymiu Republi- 
koniszku vadu, gali užimti vieta ponios Rooseveltien.es, atei
tyje, Balt-namyje, Washingtone, jeigu ju vyrai butu iszrink- 
ti prezidentais. Isz kaireses yra pati prokuratoriaus, Thom
as Dewey, isz New Yorko, antroji yra pati senatoriaus Ar
thur Vandenberg, isz Michigan o treczioji yra pati Roberto 
A. Taft, senatoriaus, isz Ohio, kurie visi trys yra kandidatais 
ant prezidento.

Kariszki Iszsitarįmai 
Amerikoniszkoje

Kariuomeneje

Sziadien žmonys .'skaito apie 
kareįš, miuszius ir diduma ka
riuomenes, bet ne visi žino isz 
kiek kareiviu susideda regi- 
mentas, pulkas ir 1.t. Kad 
skaitytojas apsipažintu su ka- 
riszkais iszsitarimais, patalpi
name sekanti skaitliu:

Kariuomenes korpusas susi
deda isz 00,000 kareiviu.

Divizija peksztininku turi 
18,000 vyru.

Brigada peksztininku yra 
7,000 vynu.

Regiment as peksz t i ninku-1 u- 
ri 3,600 vyru.

Batalijonas susideda isz 
1,000 vyru.

Kompanija isz 250 vyru.
Platonas isz 60 vyru.
Kapraliaus (patrule turi, 14 j 

vyru.
j Laukine artillerija [brigada 
susideda isz 1,300 vyru. -

Šziaianamas pulkelis isz 20 
vyru.

Maisto trūkis isz 283 vyru. 
Maszininiu karabinu batalijo
nas turi 296 vyrus.

Ambulance skyrius susideda 
isz 66 vyru.

Kariszka ligonbute turi 55 
vyrus.
Medikaliszkas skilius susideda 
isz 13 vyru.

Major-general valdo lauki-
niuis peksztininkus ir kožna ka
riuomenes korpusą.

Pulkauninkas turi po kožna 
brigada peksztininku.

Liutenantas yra antru virsz- 
ininku po pulkauninkui.

Majoras valdo visa batalijo- 
na.

Liutenantas turi po savim 
visa platoona.

Sergantas turi žemesni ezina 
už iutenanta.

Kad Panaszei Visi At
sakytu, Tai Svietas

Butu Kitokįs
Tūlas vaikinelis buvo pridie

giąs, kad negers jokiu svaigin- 
anezin gėrimu, pakol gyvas 
bus. Taja prisiega padare lai
ke pirmos komunijos.

Ant. susirinkimo kokis tai 
ponulis Ijeigu lokiu ji galima 

■ paradyti |; atsiliepe in savo 
kaimynu:

— Sus'ibeczysiu su tavim, 
kad asz taji vaikineli prispir
siu iszgerti stiklą vyno. Pri
pylė stiklą vyno ir padavė vai- 
kineliui, -bet tasai atsake: 
“Acziu, bet asz .prislėgiau ne
gerti savo gyvastyje.” 

j — Duosiu tau penkis.dole
rius, t ik iszgerk.

— Negersiu.
— Duosiu deszimts, tik pa

ragauk. .
—< Acziu negersiu.
— Jeigu iszgensi, tai ati

duosiu tau mano sidabrini lai
krodėli. Ir isztrauke isz ki- 
szeniaus puiku sidabrini lai
krodėli, rodydamas ji vaikine- 
liun.

Vaikinelis pagalvojus trupu
ti, atsiliepe in poną sekaneziai;

— Jeigu- asz dalaikysiu sa
vo prisiegos ir negersiu, tai a- 
teis tokia diena, kad turėsiu ne 
tik sidabrini, bet ir auksini lai
krodėli.

Ponulis užsisarmatino tokiu 
atsakymu ir daugiau negundė 
kad gertu.

— Amerikoniszkl turistai 
kurie keliauna in Pietine Ame
rika ir Europa, iszduoda po 40 
doleriu kas minulta.

I Kiek Ateiviu Dirba Prie 
Federales Valdžios
Kongresas prie 1939 m. pini

gu paskyrimo byliaus, draudė 
iszmokejima federaliu pinigu 
del algų darbininku, konlinen- 

l liuese Jung. Valstijose, kurie 
nėr Amerikos piliecziais arba 
kurie nepadare praszymus del 
pirmu popieru.

Sanryszyje su tuom, Senatas 
; priėmė rezoliucija, praszyda- 
mas valdžios insteigu ežia 

'Jung. Valstijose ir užsienyje 
pristatyti pilna surasza atei- 
viu-darbininku ir priežastis ju 
pasamd\-mo.

Nuo prisiunstu informacijų, 
isz apie 10 svarbiųjų departa
mentu ir 52 valdiszku 'bordu, 
biuru, komisijų ir pan. rodos, 
kad prie valdžios mažai ateiviu 
dirba. Nekurie valdžios depar
tamentai samdo didelius 
skaiezius ateiviu svetimose 
szalyse ekonomijos priežastim 
ir todėl kad negalima rasti 
Amerikiecziu su reikalauja
moms kvalifikacijoms tiems 
darbams.

Paežto Departamentas netu
ri nei viena Ateivi tarpe jo tuk- 
stanezio darbininku.

Valstybes Departamentas tu
ri apie 2,100 ateiviu jos Sveti
moj Tarnystėj.

Komercijos Departamentas 
turi viena ateivi prie juriu ži
bintuvo Key West. Sžis žmo
gus padavė praszyma del pir
mu popieru priesz Kongreso 
pravedima to instatymo. .

Apie 140. ateiviu dirba užsie
nyje Jung. Valstijų Svetimos 
ir Namines Komercijos Biuro 
32 ofisuose. Jie samdomi pa- 
sekmingui vedimui to biuro 
biznio. Tie darbininkai turi bū
ti pilnai apšpažine su papro • 
ežiais ir biznio praktika, jie tu
ri vartoti kelias kalbas, kurias 
kvalifikacijas mažai Amerikie
cziu teturi.

Darbo Departamento vienin
teliai ateiviai darbininkai yra 
septyni Chiniecziai ir Japonie- 
cziai vertėjai prie Immigraci- 
jos ir Natūralizacijos Tarnys
tes.

Iždo Departamentas samdo 
didelius skaitlius ateiviu, ypa
tingai Muito Tarnystėj, Jung. 
Valstijų Pakraszcziu Sargyboj, 
Jung. Valstijų Vieszos Sveika-

Ponia Rooseveltiene 
Priėmė Szia Mergaite

Bombarduoja > į
Vokieczius Su . ■

Atsiszaukimaįs

Angliszkas lekiotojas vieto
je mėtyt bombomis ant Vokisž- 
ku pozicijų tai meto atsiszauki- 
mus in Fricus kurie pranesza 
Vokiecziams kad jie nelaimes 
szia kare ir geriau padarytu 
kad eitu namo. ‘ >

tos Tarnystėj. Jung. Vai. Pu- 
kraszcziu Sargyba turi alpįe 
232 ateivius <<Mesšman” sky
riuose. Daugumas isz tu yra'Ej- 
lipiniecziai, kurie pareiszike no
rą tapti Amerikos pilieczikis, 
ir jie gales tapti piliecziais, ne
paisant rases, po trijų'mėta 
tarnystes pagal naujo Kongre
so priimto instatymo. Jung. 
Vai. Vieszos Sveikatos Tarnys
te samdo apie tuziną ateinu 
Carville Sanatorijoj, raiTpa 
sergantiems ir kvarantinoš sto
tyje Honolulu. Tas biuras ra
portuoja, kad Amerikos pilie- 
ežiai nenori tu pareigu kurias 
ateiviai atlieka. ‘ ‘

Vidaus ir Agrikultūros De-' 
partamentai samdo 79 ateivdtfs 
su špėcialems kvalifikacijbiffiSi

Valstybes Departaihehlteįš, 
kuris suskaito 2,100 atdivift- 
darbininku užsienyje sako kad 
“ririkti tinkamus rasžtiiiink'Us 
ir vebtejus Jung. Valstijose- rr 
juos pasiiinsti in kitas szališ iu 
diplomatinius ir konsulihius 
afisus kad nors ir butu galimi 
rasti kvalifikuotu asmeniu, btf- 
tu per brangus žingsnis ir to- 
del-gi samdoma kvalifikuoti 
ateiviai ant vietos... paprasto 
darbo darbininkai, kaip namti 
tarnai, prižiūrėtojai, ir pan., 
dirba už tinkamas vietines al
gas. Tam darbui samdyti Airiė- 
rikieczius per brangiai kaš
tuotu.' Departamentui tas nė- 
užsimoketu.

Kitos valdžios insteigos pra- 
nesza kad jie samdo technika-

Apsiginklavęs Nuo Mirties

Daktaras George Scherer, kuris serga ant kudikiszko pa
ralyžiaus, yra pasirėdęs in sziia plienine mandiera kuri:yra 
naujausio iszradimo gydyt taja liga._______

liszkus patarėjus, svetimu kal
bu žinovus, finansiszkus eko
nomistus ir girininkus. “

Tad visos pasiunstos infor
macijos parodo kad praszalini- 
mas visu ateiviu isz federates 
valdžios tarnystes ypatingai 
užsienyje, vestu prie rinitu 
keblumu, reikėtų daug dau
ginus pinigu negu sziadien isž- 
moketa algoms. —F.L.I.’S.

I’rezident iene Rooseveltiene 
prisiėmė sziia trijų metu mer
gaite, Joana Cameron, isz Fi
ladelfijos, ant iszauginimo. Tai 
reiszkia kad poni Rooseveltie- 
nc nepasiėmė mergaite namo 
bet prižadėjo už ja mokėti po 
30 doleriu ant meto kad mer
gaite turėtu tinkama maista ir 
priežiūra sierateliu prieglau- 
do3e-
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