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Isz Amerikos
APVAISINO TUR
TINGA MOTERELE

PO TAM DINGO JAI ISZ 
AKIU.

. New York. — Nemažai nusi- 
fetėbejo pažystami ir drauges 
apie galvijisZka pasielgimą 
[turtingos moterėlės, Mrs. Mil- 
Ricent Bruce, kuri pagimdė kū
diki ezionaitineje ligonbuteje, 
be apsivedimo. Motere vede 
turtinga plantatorių Virgini
joj, penki metai adgal po tam 
pasiliko naszle. Jos troszkimas 
buvo susilaukti drutaus ir svei
ko kūdikio nes buvo lavinta 
daktariszkam moksle ir norėjo 
iszbandyt (?) susidraugavimą 
)su jaunu ir sveiku vyruku kad 
ja apvaisintu, žinoma už pini
gus, ir po tam galėtu sau eiti 
po velniu.

Toki vyruką sau pasijeszko- 
jo kuris buvo patogus ir svei
kas, kuris užganadino karszta 
naszlele ir ana diena gimė jai 
kūdikis. Jis dirbo pas naszle 
kaipo szoferis jos automobi
liais. Tokiu pasielgimu mote
re atkreipė ant saves panieki
nimą visu pažystamu kurie pa
niekino jos toki pasielgimą be 
pzliubo kad užganadint savo 
gyvuliszkus pageidimus.

ISZ PAVYDO NUKANDO SA
VO PACZIULEI NOSĮ.

Maynard, Mass. — Būdamas 
labai užvydus savo patogiai 
paeziulei, Bert Newton, laisz- 
ka-neszis ant czionaitinio paež
io, nukando jai patogia nosele 
laike karszto barnio. Po nu
baudimui pabėgo in kita mies
tą o nors palicija jo jeszkojo 
bet nesurado ne jo ne pacziules 
nosies.

Motere likos nuvežta in li- 
gonbute kur daktarai turėjo 
jnupjaut likusia dalele nosies 
kad apsaugoti motere nuo už- 
trucinimo kraujo.

Saugokitės jus, patogios mo
terėles, kad ir jus vyrai pana- 
Bzei su jumis nepadarytu nes 
patogi moterele be nosies tai 
kaip arklys be uodegos.
i .2 .-J ,

į: RADO $1,000 SENAM 
KRESLE.

. Milwaukee, Wis. — James 
Dandridge, darbininkas ant W 
PA projekto, 65 metu amžiaus, 
likos aresztavotas už permai- 
pyma senu bumaszku dideles 
[Vertes, keliuose saliunuose.

Pirmiausia jis sakėsi kad isz- 
laimejo pinigus kazyriuoda- 
mas. Detektyvai vėliaus nusi
davė in jo gyvenimą kur sura
do 720 doleriu geltonose auk
sinėse bumaszkose, kurias da
bar uždrausta laikyti ar iszlei- 
dineti.

Tada Dandridge prisipažino 
buk rado tūkstanti doleriu bu- 
maszkose senam kresle, senam 
eztore kuriame dirbo atnaujin 
damas senus rakandus. Palici
ja vėliaus isztyrinejo buk -taji 
sena krėslą prisiuntė ant patai
kymo draugavę Szv. Vincento.

MOTERE MIRĖ NUO 
BADO

VAIKAI APLEISTI, O VY
RAS SERGA.

Henderson, Pa. — Kada kai
mynai nuėjo ažiuret del ko taip 
tyku ir malszu pas Steponą 
Szvedo, Rusnaka, rado grin- 
czioje jo motere gulinezia ant- 
senu skarmalu negyva ir dvy
nus prastam lopszyje jau mir- 
sztanezius o kiti vaikai buvo 
apsidengia su bulvineis mai- 
szais. Tėvas gulėjo ant grindų 
negalėdamas pasijudint isz vie
tos nes pavojingai sirgo. Mote
re gulėjo numirus per visa die
na pakol kaimynai dažinojo 
kas atsitiko pas juos. Tęva nu
vežė inPottstown ligonbute, 
vaikus in prieglauda, o motina 
palaidojo pavieto kasztais.

Badai motere neturėjo drą
sos praszyt paszialpos nuo sa
vo kaimynu ir veluk mirė ne 
kaip jeszkoti susim ylejimo nuo 
kitu.

SZUO SUVEDE JUOS 
IN PORA.

Doulstown, Mo. — Miss Elz
bieta Sangler, eidama ulyczia, 
sutiko maža szunyti, pasilenke 
ir norėjo ji paglostyt. Tame 
szunytis sulojo ir inkando mer
ginai in pirszta. Atbėgo 16c- 
nininkas szunyezio kuris norė
jo merginai atlygint pinigisz- 
kai už paneszta blede ir szir- 
dingai pradėjo ja perpraszinet 
bet mergina pinigu neprieme. 
Nuo to pradėjo artimesne pa
žintis tarp ju ir ant galo locni- 
ninkas szunyczio, būdamas jau
nikiu, paprasze jos rankutes ir 
szirdžiukes kad nors tokiu bu- 
du galėtu atsilygint už žaiduli. 
Mergina sutiko nes jai jauni
kaitis labai patiko ir in dvi san- 
vaites likos suriszti mazgu mo
terystes.

Gal ne viena mergina duotu 
sau atkasti visa ranka kad tik 
pagauti vyruką.

NAUDOJO VAIKUS
KAIPO ARKLIUS

IR PLAKE JUOS 
NEMIELASZIRDINGAI.

(Uniontown, Pa. — Albertas 
Johnson, isz Lemont, taimeris, 
likos aresztavotas už nemiela- 
szirdinga pasielgimą su savo 
dviem posuneis, 16 ir 18 metu, 
kuriuos buvo inkinkes in žag
re kuria turėjo jie traukti po 
lauka ir buvo plakami nemie- 
laszirdingai per patėvi.

Kada vaikai stojo sude ir ap
sakė apie savo gyvenimą, pa
rode žaizdas ant kūno, kurie 
buvo baisei pamelynave. Sudas 
nubaudė patėvi ant trijų me
nesiu kalėjimo su prasergeji- 
mu kad ateityje pasielginetu su 
vaikais doriau.

Du kiti vyresni vaikai, buvo 
priversti pabėgti isz namu. 
Motina vaiku negalėjo pasi- 
prieszint vyrui kad jis nekan- 
kytu vaikus nes ir ji aplanky
davo diržus per peczius.

Kareivei Prigialbsti Moterems Darbe Ant Ūkiu

Isz priežasties daugelio Francuziszku kareiviu, kurie randasi ant kariszku lauku, 
daugelis moterių užėmė vyru vietas ant ukiij. Idant palengvint taji darba moterems, Ang- 
liszki ikareivei joms prigialbsti visame tamejdarbe.

SZIMTAI ŽMONIŲ 
PRAĖJO PRO $100 

BUMASZKA
ANT ULYCZIOS.

Kingston, Pa. — Bumaszka 
vertes szimto doleriu gulėjo 
grabeje ant ulyczios per septy- 
nes valandas ir szimtai žmonių 
praeitin-ejo pro laja vieta bet 
jos neinate.

Ant galo locnininkas bu- 
maszkos, William F. Kaiser, 
kuris ėjo in automobiliu, pa
mėtė bumaszka ir tik po septy
nių valandų atsiminė apie pa
metimą bumaszkos. Pradėjo 
jeszkoti ir nuejas ant tosios 
vietos kur lipo iii automobiliu, 
padėjo jeszkoti ir ant galo pa
mate ja gulinezia grabeje.

KOŽNA MOTERE TURI TU
RĖT PO 3 VAIKUS.

Philadelphia, Pa. — Profeso- 
ris daktaras Edmundas Sin
clair, isz Bostono, ant susirin
kimo daktaru czionais, ana 
diena, turėjo prakalba in susi
rinkusius kurioje iszrode kad 
Amerikos gyventojai pradėjo 
labai mirt o kad užlaikyt skait
lį gyventoju, kane'cz kožna mo
tere privalo turėti nemažiau 
kaip po tris vaikus savo gyve
nime nes prieszingai, susima
žins žmogiszka veisle czionais. 
Ateivei isz Europos neatva
žiuoja, merginos supranta ve
dusi gyvenimą nes jau mokyk
lose apie tai iszmoksta o jau
nos vedusios moterėles žino 
kaip apsiginti nuo garnio. — 
Sziur, ponas profesoriau!

RADO SENOVĖS STOVYLA 
URVOJE.

Texarcana, Tex. — Harry 
Furness, jeszkodamas aliejines 
dirvos iszkasti szulini, netikė
tai užtiko didele urvą kalnuo
se in kuria inejo isz didelio aky- 
vumo isztyri.net kas joje ran
dasi. Vaikszcziodamas urvoje, 
užtiko ant akmenines lentynos 
puiku krisztolini stovyleli, ko
kio tai Indijonisžko dievaiezio, 
kuris turi daugiau kaip tris 
szimtus metu .senumo. Furness 
pardavė taji stovyleli muzejui 
už penkis szimtus doleriu.

UŽPLAKIMA
PACZIULES

NUBAUSTAS
PO VIENA DOLERI UŽ 

ŠVARA.

Washington, Pa. — Ne tik 
pabrango maistas ir kiti reika
lingi dalykai bet taipgi pa
brango pliekimais moterei kai
lio. Ant savo nelaimes ta daty- 
re kokis Mikolas Miklaez, ku
ris iszpere savo ipacziulei skau- 
džei kaili ir už tai likos pa- 
szauktas pas sudžia ant iszsi- 
teisinimo. Sudžia užklausė mo
terėles -kiek ji sveria. Motere 
atsake kad szimta ir penkioli
ka svaru. 'Tada sudžia iszdave 
szitoki nusprendimą: “Miko- 
leli, užmokėsi bausme po vie
na doleri už kožna jos švara o 
jeigu taip vėla paantrysi, tai 
užmokėsi -du syk tiek bausmes. 
Puse isz tu pinigu eis ant už
mokėjimo kaisztu o kita puse 
duosi paeziulei kaipo atlygini
mą už paneszta skausmą.”

Mikolas sutiko ant tokio vi- 
roko ir užmdkejo pinigus.

KAPAI GRIŪVA IN 
KASYKLAS.

Hazleton, Pa. — Keli kapai 
ingriuvo in kasyklas Beaver 
Meadow, netoli czionais. Kapi
nes Graiku-Rusnaku Szv. Po- 
vylo parapijos randasi toje vie
toje kur anglis isz kasyklų jau 
senei likos iszkasta ir jos buvo 
apleistos. Keli vaiku kapai in
griuvo in kasyklas apie szim
ta pėdu gilumo. 

ISZSIŽADEJO $50,000 DEL 
KRISTAUS.

Westminster, Md. — Girdė
dama puiku pamokslą apie gy
venimą Kristaus, viena isz czio- 
naitiniu turtingiausiu moterių, 
naszle, Airs. Betty Gayner, taip 
susigraudino tuom pamokslu 
kad nuėjus namo, pasiėmė sa
vo bankines knygutes kuriose 
buvo užraszyta 50 tukstan- 
cziu doleriu ir nunesze prycze- 
riui praszydama jo kad pri
imtu del meiles Iszganytojaus.

Bet pryczeris buvo iszrnin- 
tingate žmogus ir neprieme to

sios dovanos del Iszganytojaus 
kalbėdamas jai buk Kristus ne
reikalauja jokiu turtu o ji su 
tais pinigais gali patarnaut ant 
žemes gerais darbais naudoda
ma savo turtą ant suszelpimo 
vargszu ir mielaszirdingu prie
glaudų.

Kiek musu dvasiszkuju at
sakytu tokia auka?

KRYŽIUS ANT RANKOS.

Chicago, Ill. — Žmones pla- 
cziai kalba apie “stebuklą” 
kuris apsireiszke ant rankos 
47 metu plieno darbininko, 
Juozo Supo! ik, gyvenanezio 
ant 2755 W. 64-tos uly., Mar
quette Park. Keliolika dienu 
adgal, ant jo deszines rankos 
pasirodė mažas, rudais ženk
las, pavidale kryžiaus.

Supolik aiszkina kad niekad 
tos rankos nesusižeide, ne ap
sidegino, niekur nepersipjove 
ir negali isziaiszkinti isz kur ir 
kaip ženklas atsirado. Nežino 
ne jo daktaras. Dabar prasidė
jo visokios kalbos tarp žmonių 
kad tasai ženklas yra kokis 
nors stebuklingas apsireiszki- 
mas. Supolik ir kaimynai da
bar laukia nepaprastu dalyku.

AR-GI NE GYVULISZKAS 
VYRAS?

Helena, Mont. —- Atėjo in 
suda Mrs. Berta Kroom, klaus
dama sudžiaus ar dabar yra 
tiesos Amerikoj, kad kožna isz- 
te-kejus motere turi eiti -dirbti 
o jeigu nedirba tai turi būti už
daryta kalėjime nes du metai 
adgal jos vyras jai pasakė kad 
tokios tielsos dabar inejo ir kad 
ji pasirūpintu sau darba nes 
prieszingai, eis in kalėjimą.

Motere paklausė vyro ir per 
du metus -dirbo sunkei ne tik 
namie bet ir skalbinyczioje o 
vyras sėdėjo sau namie ir nie
ko nedirbo tik prižiurinejo tris 
mažus vaikus. Sudžia nusiste
bėjo nemažai iszgirdes toki ap
sakymą ir apie nemielaszirdin- 
ga vyra kuris apgavo -savo mo
tere ir paliepė vyrui pasirūpint 
tuojaus darba ir maitint savo 
motere nes prieszingai, jis bus 
uždarytas kalėjime.

NUĖJO IN KALĖJI
MĄ VALKATA

ISZEJO TURTINGU.

Hansas City, Mo. — Shelton 
Birney, valkata, ana diena li
kos uždarytais pavieto kalėji
me. Kada ant rytojaus pabudo, 
perdetinis palicijos jam ap 
reiszke kad yra turtingu žmo-^ 
gum nes pasiliko locnininkaį 
dideles farmos kuri yra vert i1 
apie 50 tukstaneziu doleriu.

Pitney nuo 14 metu pasiliko 
sierateliu ir iszkeliavo po visa 
Amerika, kalba szeszias invai- 
rias kalbas ir yra gana mokytu 
žmogum, turėdamas sziadien 
49 metus.

Kėlės dienas priesz tai, kami- 
sorius palicijos aplaike žine 
nuo advokato isz Plainsville, 
Dakotos, kad surastu koki tai 
Shelton Potney jeigu ateis in 
jo miestą ir jam pranesztu kad 
jo dede mirė palikdamas jam 
visa savo turtą. Perdetinis at
siminė apie valkata ir kada jo 
užklausė ar jis vadinasi Pitney, 
prisipažino buk tai jisai. Isz
keliavo linksmas apimti turtą 
po mirusiam dedei, padekavo- 
jas palicijai už nakvyne.

NUSIPIRKO
SAU PACZIA

UŽMOKĖJO SESEREI $125. 
UŽ JOS SESUTE SU KURIA 

APSIPACZIAVO.

Roanoke, W. Va. — “Keno 
tai mergaite, kuri randasi pa$ 
tave?” užklausė kaimynai pas 
Rowland Modgan. Vyras atsa
ke kad tai jo motere, turinti 16 
metu. Kaimynams tas labai isz
rode nužiuromai, pradėjo vi
saip -apie tai kalbėt ir mane 
kad Morgan turėjo su mergaite 
pabėgt ir apsistot czionais. Ant 
galo bobiszki liežuviai negalė
jo apsimalszyt pakol apie tai 
pranesze palicijai. Palicija pri
buvo ir pradėjo kvosti Morga
na ir isžkvote viską, uždaryda
mi ji ir mergaite kalėjime. Isz- 
tyrineta buk Morganas visai 
nevede mergaite kuri vadinasi 
Edna Kenwood, isz artimo kai
melio.

Morganas prisipažino buk 
lankydamasis toje aplinkinėje 
per Velykas, nupirko mergaite 
nuo jos sesers, duodamas sese- 
rei už ja 125 dolerius. Aplaike 
pavelinima ant apsivedimo ir 
pribuvo in czionais ant paėmi
mo szliubo.

Edna yra maža mergaite, tu
rinti vos 16 metu ir iszrodo da 
ant jaunesnes. Žinojo ji kad 
Morganas buvo geru pažysta
mu sesers bet nežinojo kad ja 
sesuo pardavė jam.

Morganas likos uždarytas 
kalėjime o mergaite likos ati
duota in prieglauda apleistu 
vaiku.

Paprastai penkios mote- 
res mirszta nuo apsideginimu 
kas -diena Amerikoj. Tame yra 
priežastis kad sziadien mote- 
res neszioja labai plonas szle- 

1 bes.

BAISUS PADĖJIMAS
VARGAS STUMIA MERGI

NAS IR MOTERES ANT PA
LEISTUVYSTES, NEGALI 

ISZSIMAITYT ISZ TO 
KA UŽDIRBA.

New York. — Draugavę ap
saugojimo moterių nuo pa- 
leistuvingo gyvenimo, surinko 
gerus davadus buk sziadienine 
maža mokestis ir stokas ap- 
sz vi etos yra -svarbiausia prie
žastis nupuolimo merginu ir 
jaunu moterių isz doros kelio. 
Isz tarpo 803 merginu kurios 
turėjo stoti su-duose, 48 dirbo 
už du dolerius ir puse an t san- 
vaites, fabrikuose; 194 uždir
binėjo du dolerius ant sanvai- 
tes pakol nusprendė paidavi- 
neti savo kana; 211 uždirbda
vo po tris dolerius ant sianvai 
tęs ir taip toliaus. Daugiausia 
kiek merginos uždirbdavo ant 
sanvaites buvo tos kurios ap
lankydavo po penkis dolerius.

Isz 623 merginu, 264 prisipa
žino bitk vargas buvo -priežas
tim ju moraliszko nupuolimo, 
234 pasiliko paleistuvėms isz 
priežasties apgavimo per jau
nikius; 352 isz tuju merginu 
paliovė lankytis in mokyklas 
turėdamos vos 15 metu ir tik 
viena isz 473 pabaigė augsztes- 
ni mokslą High SchooL

Darbininkes isz fabriku bu
vo daugiausia kurios mėtėsi 
ant kelio paleistuvystes; isz 685 
atsitikimu, 255 buvo fabriki
nes darbininkes; kitos hoteli- 
heteir namines tarnaites, kitos 
dirbanezios sztoruose, skalbi- 
kes, siuveczkos, aktorkos ir 
prie telefonu.

Szviesa ir Žiedai
:: Adomas ir Jeva buvo 

pirmutine pora, o pirmutiniu 
prietelium buvo velnias.

:: Ne vienas negali -suprasti 
kur motereje sėdi gera ir pikta 
dvasia.

Kožna motere turi būtie 
meileje atsargi.

:: Motere patogi, o kvaila, 
tai kaip auksine rinke perver
ta per sznirplesi kiaules.

:: Motere su szirdžia ir su 
sanžine atmena, kur yra tikras 
privalumas ir su szirdžia stūmė 
prie jos. (

:: Pavieni szirdis mėtyta 
gyvenime turi ant galo prikibti 
prie ko, taip kaip isilaužio luksz- 
tas mėtytas per vilni.

: Kas kalba, kad myli žmo
nis, o vėlina ir musza prisigre- 
tinias žmonis per galvas, tai 
yra melagis.

:: Dora motere nesiskun
džia ant nuobodaus gyvenimo, 
darbszi motere nuolatos skun- 
džiafsi ant trumpumo dienos.

“ Motere gal del to dau
giau barszka už vyra, ba vy
ras sutveriąs isz molio o ji 
isz kaulo, tai žinomas daiktas, 
kad kaulai daugiau barsrira. *

isztyri.net
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Kas Girdėt
Da niekados taip nebuvo 

lengva vesti dvigubini gyveni
mą, ar tai žinant kitiems ar 
slaptai, kaip dabar. Gyvename 
laikuose kada, vyrai, kurie isz- 
rodo gerais ir Dievobaimin
gais akyse žmonių, visai prie- 
szingai pasielgia. Senovės lai
kuose vyras buvo tokiu, kokiu 
ji mate žmones. Bet sziadien 
kada 'beveik trys ketvirta-da- 
lys žmonių gyvena miestuose, 
padėjimas persimainė kitaip. į

Miestas užmėtė skraiste ne-| 
permatoma ant žmogaus nusi
dėjimu. Žmogus sziadien gali 
nudavineti szventu ir pardavi- 
,neti malda-knyges ir ražan- 
įczius ant vieno kampo-ulyczios 
p ant kito kampo laikyti kek- 
isziu urvą arba gembleriu rui
mus.

Gal nekarta skaitėt ar gir
dėjote apie aresztavojima daug 
vyru kurie gyveno po dviem 
pravardem, užlai'kinejo dvi 
(szeimynas, (turėdami dvi pa- 
ezias) ir tai viena netoli nuo 
kitos.

Panaszias litanijas atsitiki
mu blogai gyvenancziu žmo
nių, galima butu apraszyt la
bai daug. Bet augszcziau pri
durtas užtemimas užteks del 
pertikrinimo manstanczio žmo
gaus kad gyvename nepapras
tuose laikuose ir veidmainys
tes©.

Neturime paproczio girtis 
(save nes didžiausias užganadi- 
nimas tai yra pagyrimas nuo 
kitu nes kaip Amerikoniszkas 
priežodis mokina: “paties pa
sigyrimas smirda.” Sztai ka 
mums isz Baltimores raszo po
nas Aleksa Szimauckas:

“Esmių la’bai dėkingas ta- 
mistoms kad nesulaikėte man 
Jai'kraszti “Saule” ir turiu 
tvirtai pripažinti kad sziuose 
laikuose užteminau kad tik tuo
se namuose yra laime ir užga- 
nadinimas, kuriuose ateina 
“Saule.” Esmių daug važinė
jas po Amerika ir patyręs isz 
darbininkiszko gyvenimo ir isz 
visokiu pažiūru laikraszcziu, 
galecziau daug ka paraszyti 
koki laikraszeziai padaro in- 
tekme ant žmonių gyvenimo. 
Bet nenorėdamas užgauti ne 
vieno laikraszczio, ta palieku 
jsau, tik turiu primyt kad kat
rie “Saule” peikia tai tik sa
ve terszia ir nustoja žmonių 
intekmes. Vėlinu “Saulei” ir 
jos redaktoriui ilgiausio am
žiaus ir pasivedimo.”

Ar-gi nemalonu girdėt toki 
iszreiszkima nuomones musu 
skaitytoju? Ju bet!

Denmarko ministeris czio- 
nais apreiszke ant New York o 
Kvietines Išzkilmes buk jo 
sklypas Denmarkas dalybaus 
szimet iszkilmeje norints Vo
kietija apžiojo jo tėvynė. Nor
vegija taipgi dalybaus parodo
je. Parodos locnininkai rengia 
viena didele sale kurioje tal
pinsiu paroda visu sklypu ku
rie likos paveržti per didesnius 
sklypus..Toji sale vadinsis “In
vaded Nations Peace Palace” 
kurioje rodys savo iszdirbystes 
Czeko^Slovakija, Lenkija, Fin- 
landija, Denmarkas ir Norve
gija. Taipgi bus padaryta vie
ta ir del Kinijos, Austrijos ir 
kitu užgriebtu sklypu. Jeigu 
Hitleris ir toliaus rys mažes
nius sklypelius Europoje, tai 
skaitlis dalybaujancziu s’kly- 
J>u pervirszins didesnius abi

parodos.

. “Buvau užejas pas daktara 
pirma karta, savo gyvenime 
nuo kada buvau vaikas ir da
bar turėdamas 44 metus, su
ėjau su didele slaptybe mirties, j 
Esmių dabar labai persigali-^ 
dės. Kuom mes esame kadai 
mimnsztame ? Tiktai- szmotas 
mėsos'Kitados man tasai klau-j 
symas neužėjo ant minties, kasi 
man gali atsakyti ant to ir 
mane privertė ant intikejimo. 
Jeigu kas apie tai žino, kur ji 
galiu surasti?”

Toki tai klausymu buvo pa- 
raszes in laikraszti tūlas žmo
gus — rasze jis taip ne tik del! 
saves bet del milijonu kitu 
žmonių, ne milijonai kurie ti
kisi mirties bet tieji kurie 
sziadien yra gyvi. Yra tai 
žmones kurie neranda savyje 
ramybes ir nenori in nieku in- 
tiketi.

Bet tūlas straipsnis kuri 
■skaieziau tūlam laikrasztyje 
sako kad sziadien žmones atsi
traukia nuo bažnycziu ir be
veik tūkstantis mažu bažnytė
lių užsidaro kožna meta po vi
sas dalis Suvienytu Valstijų.

Kodėl žmones szalinasi nuo 
bažnycziu? Atsakymas ant to 
yra lengvas nes jeigu kunigai 
sakytu geresnius pamokslus 
tai bažnytėlės butu pilnos. Juk 
žymus kunigai kurie yra ge
rais pamokslininkais, turi nuo
latos pilnas bažnyczias.

Kiti kunigai neturi pasiseki
mo panasziai kaip nekurie ak
torei, biznierei ar raszytojai 
kurie neturi kuom užiminėti 
klausytojus o jeigu kunigas 
kalba apie tikėjimą ir klausy
tojai snaudžia tai kaip gali ti
kėtis pilnu bažnycziu?

Sziadien pamokslinyczia tu
ri būti iszmintingesne ne kaip 
bažnytine lonka. Jeigu kuni
gai kurie turi gabumu paliaus 
skelbti sziadienine politika ir 
kitus niekniekius bažnyežiose 
o skelbtu isz kasdieninio gyve
nimo pamokslus ir kaip turi gy 
venti ir surasti kelia pas Die
vą tai bažnyczios butu pripil
dytos Nedeldieniais.

Nekurie kunigai sako tokius 
pamokslus kaip nuobodulio pa
saka, kad net klausytojams nu
bosta klausyti tokiu zaunijimu 
ir negali suprasti ka tokis dva- 
sdszkasis kalba ir neturi visai 
jokio pamato ant kalbėjimo pa
mokslu.

Jeigu nori kad tavo (paežiui© 
pasielginetu kaip aniuolas tai 
ir tu su ja pasielgkie kaip su 
aniuolu.

Szventas Sostas Ryme pa
skyrė Vilkaviszkio vyskupijos 
kunigą, Vinca Brizgi, 37 metu 
amžiaus, Kauno Arkivyskupi
jos vyskupu sufraganu.

Lietuvos valdžia, “vaduoda- 
mosi tautos ir valstybes reika
lu sumetimais,” insake suma
žinti vienu treczdaliu visus 
laikraszczius o 18 laikraszcziu 
liepe visai uždaryti trims me
nesiams.

Dėl szito insakymo užsidarė 
szie leidiniai:

“Chata Rodzinna;” “Vai
ku Vadas,” “Namu Savinin
kas,” “Jaunystei Žydint,” 
“Musu Jaunimas,” “Žydu 
Amatninkas,” “Nuominin
kas,” “Krikszczionybes Gynė
jas,” “Kregždute,” “Spaudos 
Apasztalas,” “Suvalkų Krasz- 
tas,” “Vėliava,” “Spindu
liai,” “Diena,” “Apžvalga,” 
“Litovskij Telėgraf,” “Dos 
Vort Boitog” (Žydu), “Oven-

Kalifornijoj, Oregon, Idaho, Washington ir kitose valstijose valdžia uždėjo kempes 
del 350,()()() žmonių kurie neturi pastogių ir keliauja isz vienos valstijos in kita, jeszkodami 
darbu. Valdžia duoda jiems mokyklas, ligonbutcs ir maudinyczias. Ant kaireses matome 
viena isz moterių tokiu benamiu o antram paveiksle viena isz tokiu szeimynu.

blat” (Žydu), “Faniach”' 
(Žydu).

Keturi pastarieji buvo dien- 
raszcziai o kiti—savait-rasz- 
cziai arba mėnesiniai.

Valdžia aiszkinasi kad laik
raszczius mažinti ir uždarinėti 
reikia del popieros stokos.

Rita Boles Del
Sveikatos

Mrs. FloritlaD. McCutcheon, 
52 metu, svieto szampione riti
mo boliu (bowler), kuri laimė
jo daugeli kontestu, pradėjo 
risti boles kada 'turėjo 35 me
tus, vien tik del sveikatos ir 
sziadien jaueziasi sveika ir 
pradėjo net tukt nuo to nes pir
ma svėrė tik 130 svaru o szia 
dien sveria 242 svarus.

JUOKAI
DESZRA.

Lopszaitiene kalba:—■ “Tai 
ve, žmonis pasakoja, kad sun
ku dabar gauti czista valgoma 
tavora, o asz sakau, 'kad deszra 
yra ezyseziausia, ba abudu ga
lai užriszti, tai iii vidurį negali 
niekas insigauti.” —Teisybe.

NETURĖJO LAIKO ANT 
DAUGIAU.

— Kiek turi metu ?
—' Ugi szvieisiausias sudžia 

bus dvideszimts-tris ant Szv. 
Jono.

— Ar ipacziuotas?
—■ Taip.
— O vaiku turi?
— Turiu viena sūneli.
— Ar tik vina ?

O isz kur atsirastu dau- rejo
giau, ponas sūdžiau, kad mane 
kunigas iszdave už 
tik du menesei adgal.

Mariutės

Benamei, Kurie Neturi Pastogių nuo kaktos braukdamas szoko.Į Benis kaž-ko jos lyg gėdijo- 
Ir Benis su Mare atėjo sodan,'si. Jo szirdi 'spaude kas tokis
paszoko viena vaisa ir vela' sunkus, sunkus. Jam dabar be- 
abtidu, lyg ko jeszkodami nu-į einant pasirodė Alenos kalba 
slinko in upes pakrauti. ‘dar meilesne ir jos veidas gra- 

Į Benis nuejas pas valtininką žesnis, gi Mare dabar jam ro- 
.! pasamdė ant poros valandų dėsi bjauri ir nemaloni, jam 
'valtie Valtininkas atkabini1 užėjo noras stumti ja szalin 
I vali i ir juodu pastūmė tolyn, nuo saves...
, Benis iszleto irklais vare vai-j
trie. Valtele ėjo priėsz vandeni
pjaudama skersai vilnis, užpa
kalyje laivelio per vandeni tę
sęsi ilga susivijus juosta, —e ta
kas, 'kuri valteles .bėgimas pa-!

SAPNAS -:---
ISZSIPILDE

Igniene kepe pusrycziams 
mesa ir veidą suraukus žiurėjo 
in kairiaja ranka kuria nupli
kino nuo mėsos užsprageje tan
kai.

Szeszi vyrai sėdėjo apie 
skobai ir laukdami pusrycziu 
jau baigė tusztinti po antra 

i bonka alaus.
; Kambario oras buvo pasmir
dęs ir'pilnas molynu durnu pri
rūkytas.

i Tarp vyru daugiau jokios 
kalbos nebuvo, kaip tik apie 
Mare. Kiekvienam ju Mare ku
teno liežuvi ir verto jiems szi, 
ta, apie ja, kalbėt. O ypatingai 
Kaziui, kuris taikėsi prie jos-, 

.dabar jis labiausia szukavo-- 
Mare, Mare.

Į — Mare, kelkis pusrycziu 
valgyti.

— Mare, jau deszimta bai
giasi. Kas tau?

— Mariuk, tavo Benis atėjo.
Isz visu gerkles plauke pa- 

1 naszus žodžiai bet tie szukavi- 
mai ėjo ant niek; niekas ant ju 
nebando atsakyt.

Mares kambarėlis buvo už
rakintas ir nieko jame nesigir
dėjo. Kazys tankiai isz tyko 
prisiartinęs prie jos kambario 
daru žiurėjo per rakto skylute 
liet niez nieko ten negalėjo ma
tyt, apart jos ir Benio paveiks
lu, kurie prieszais, ant mažo 
staliuko, po vienu rėmu stovė
jo. Jam labai 'dilge jausmas, 
kam Benio o ne jo, stovi ten pa
veikslas.

Igniene padėjo mesa ant 
skobnio ir Lisi laižydamiesi 
pradėjo valgyti.

—- Va ir Mare atsikėlė, — 
Kazys, karszta mesa rydamas, 
pastebėjo.

— Tai tau per naktis su Be
niu po teatrus trankytis, nei 
pusryežius pavalgyt neatsike
lia., — in Kaži žiūrėdama tarė 
Igniene.

— Eik szia alaus iszsigert, 
strainesne busi, — Kazys pa
vadino.

Mare eidama prie krano bur
na prausti, prb deszine puse 
maža raudona liežuvi Kaziui 
parode. Tas jos pasielgimas 
Kaziui, lyg kas yla szirdin du
re. Jam pasirodė'kad tikrai ji 
isz meiles jam ta raudona Jie 
žuvu'ka parode. ’

Visi vyrai, seile rydami žiu- 
kaip Mare susilenkus niu geliu kvapu

prausė veidą. Isz užpakalio žiū
rint buvo puikus reginys, jos 
vienas ir plonas sijonas anksz-

tai aptempęs laike bainu kuna. 
Kaip tik iszmanydami kalbino 
ja bet ji nieko jiems neatsake, 
veidą szlnostydama pradėjo 
szvilpaut.

Mare inejus savo kambarin 
, užsidarė duris ir paėmus Benio 
paveiksią pradėjo aszaras 
braukti. Ji praeita vakara bu
vo su Beniu teatre, meiliai kal
bėjosi ir jis ja atlydėjo iki na
mu. Bet ka tas baisus sapnas 
galėtu reiksz-'ti? Jai szia nakti, 
per miega, prisisapnavo kad 
Benis su Alena pabėgo. Jie su 
vai i žais ant greitojo trūkio kur 
tai iszvažiavo. Jai rodėsi kad 
isztikruju taip ir yra nes Alena 
nepaprastai Beni mylėjo ir 
Alena kur kas už ja yra gra
žesne ir labiaus už ja moka vai
kinams intikti, tik tas jos tan
kus, lyg aveles gumo kramty
mas negražiai nurodo...

— Gera ryta! Dabar tik pus- 
ryczius valgote? — Benis vi
dun inejas linksmai praszneko.

— Tu, Beneli, Mares neima, 
tai paskutine tingine... Apsive- 
dus pats/turesi iszsivirti valgi 
ir tada in darba eiti. Karve, ne
atsikelia nei pusrycziu paval
gyt. Sziadien vyrai ka nedare, 
kele, kele, ji kaip miega taip 
miega. — Igniene juokdamosi 
Beniui pasakojo.

— Et, mama! Nuo tokios czi- 
gones ir Žydas rankas kratytu, 
— Benis atsiliepe, eidamas Ma
res kambario link.

.Kazys pekkreipes lupa sker
somis in Beni žiurėjo.

Mare iszgirdus Benio baisa, 
nuo kreses paszoko. Užsimovė 
sijoną apsivilko nauja bliuska 
ir priėsz veidrodi veidą pradė
jo pudruoti.-

— Lukterefkit, asz dar neap
sirengus, — Beniui duris pa- 
beldenu'S Mare atsiliepe.

— Dar maloniaus... — Benis 
už duru stovėdamas atsiliepe.

Mare atidarė kambario du
ris, Benis, inejas suspaudė jos 
szalta deszine.

— Tu ežia užsidarius turbūt 
raudojai. A? — Benis pastebė
jas ant jos veido koki tai ne
paprasta nusiminimą užklausė.

— 'Chi, chi, chi! Tavęs rau-
dojhu... Ka tu ežia dabar sap
nuoji ?... — atsiliepe ji.

Jiedu kambaryj trumpai pa- 
'sisznekejusiu iszejo pavaiksz- 
czioti.

Buvo graži vasaros diena.
Nuo saules karsztu spindu

liu oras buvo pripildytas malo-

Jovaru sode, kuris stovi pa
lei Fox upe, žavejaneziai grie
že muzika. Jaunimas prakalta

— Mare vandenin inkiszus 
savo maža ranka žiurėjo ir 
klausėsi kaip vanduo pro jos . 
ranka, maloniai cziurkszleno. 
Taip jai 'bežiūrint vela užimi- ( 
nėjo ja tas nemalonus praeitos 
nakties sapnas. Labai ja bau
gino tas sapnas, jis mintyje bu • . 
vo, kad turės iszsipildyti, — 
jau keletas jos sapnu iszsipil
de... Marei atėjo mintis kad 
pakalbini arba, užminti Beniui 
apie viestuves. Kad kaip grei- 
cziau apsivedus, esą tada be ru- 
pesezio, gi dabar net nakti ne-, 
gali užmigti.

Beniui bežiūrint kaip isz po 
jo irklu in augszti tyszka krisz- 
tolo laszai, atsistojo priėsz jo 
akis Mares ir Alenos paveiks
lai. Jis pradėjo mastyti, kuri 
isz jųdviejų butu geri aus apsi
vesti. Kaip jis tik pamano kad 
geriaus butu apsivesti su Ale
na, tuojaus jam akyse stojasi 
Mares juodbruvis, rausvas vei
delis, juodi plaukai. Gi kuo
met pradeda mąstyt Mare ap
sivesti, tuojau po ausyse pasi
girsta Alenos meili kalba ir 
szviesus, raudonas veidelis 
akyse stojasi.

Mare, pertraulkus savo min
ti, abiem rankom Benio pažas- 
czius pradėjo kutenti ir nepa
prastai juoktis. Jis kaip 'buvo 
giliai užsimanstes, Mares kute
namas nei nepasijuto kaip abu 
irklu isz ranku paleido. Vienas 
ju iszsikabino ir pavandenin 
pradėjo plaukti. Benis prisivi
jus paėmė irklą ir vela pradė
jo priekyn irtis.

— Suk ežia, prie to kranto, 
eiva in miszka pasivaikszczio- 
ti, -— valtelei plaukiant pro 
miszko szali, Mare tarė.

Benis prisuko prie kranto. 
Pats pirmas iszszoko ir valtele 
pusiau ant kranto isztrauke. 
Mare už rankos paemes iszlyp- 
dino ant minksztos miszko pie
vos. Toliaus, nuo upes kranto 
paėjusiu, susėdo.

Miszke neapsakomai buvo 
malonu, nelabai szilta, medžiu! 
tankus lapai nepraleido karsz-J 
tu saules spinduliu. Kur-ne-kur 
girdėjosi meilus paukszteliu' 
cziulbejimas.

Marei su Beniu besziiekaut 
užėjo kokia tai meile, ji apka
binus karsztai pradėjo Beni 
bueziuoti, nieko nesakydama. 
Benis isz tokio Mares pasielgi-' 
mo nustebo ir isz sykio, lyg 
bejauslis, nieko nedarydamas,' 
sėdėjo, paskui energiszkai su
kabino ja savo glėbyje...

Maža, raudonu gurkliu 
pauksztele ant medelio szakos 
tupedama stebėjosi, kaip gla
monėjosi dvi žmogystes. Pas
kui abudu sustojusiu nuėjo 
prie siavo valties.

Adgail gryžtant, Benis priža
dėjo sekanezia Subata iszimfi 
pavelijimą ir paimti szliuba su 
ja.

Mares veidelis nuszvito. Ji 
buvo, lyg ant elektros pastaty
ta. Insikabinus Benio rankon, 
szokinedama ėjo ir bade jo pa- 
szonius.

Seredos vakara. Mare sugry- 
žus isz po dienos darbo tik prie 
duru priėjus iszgirdo kalba 
kad Benis su Alena paliego ir 
savo gaspadori us apvogė. ’

Marei pradarius duris pasi
pylė juokai.

— ‘Tavo mylimas iszbego,' 
tavo mylimas pabėgo.

Mare, iszgirdus Inos skau
džius žodžius, ant vietos susto
jo, lyg popiera iszbalo. Isz jos 
ranku iszpuole maisziukas su 
saldainiais, kuriuos buvo nusi
pirkus.

Paskui, kiek atsipeikėjus, 
nuėjo savo kambarin, užsira
kino ir apsfredžius parkrito in 
savo lovele. Insikniaubus Vei
du in paduszka iki pusiaunak- 
czio kugždėjo. Netekus jiegu 
ne ja neziama i u žsn ud o.

Jai dabar perz miega prisi
sapnavo kad ji likosi visu pa
niekinta, neapkeneziama, kad 
ant jos ranku mažas jos kūdi
kis rauda...

Ir tas viskas iszsipilde...

§ Vienatinis Popiežius Ka- 
taliki'szlkos bažnyczios kuris 
kada, važiavo ant trūkio buvo 
Požiežius Pius IX, kuris valde 
Katalikiszka. bažnyczia nuo 
184G lyg 1878.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 633 
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 ia 
“San>es” ofisą- Mahanoy City, Pa

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

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

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

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

W. D. BOUZKAUSKAS - CO. 
MAHANOY CITY, PA., U.S..

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j J*/ 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL 
na pasirinkimą meta- ūį&y 
liszku ir kieto medžio TW 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininkef H 
moterems. Prieinamos JI. 
prekes. ES

DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 Spruce St.
Bell Telefonas, 149

TAMAQUA, PA., 43S Willing Street
Bel> Telefonas 532-J .

—• —- f . •
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Pamate karalaite, kožnas puola, pasiskubino, bet ir pa- 
užmirszo apie jos bjaurus dar- keleivingas neatsiliko.ir be pa-' 
bus, taip ji buvo graži. Jojo liovos 
ant juodo žirgo, su kalta auksu plieke vis labiau.
iszsiuta szlebe; turėjo rarikojt

Į kurie dirba tokiuose užsiemi-’ 
į muose, kurie i neina iii sociales 
| apdraudos sritį'. Tas reiszk'ia, 
'paprastai, darbus fabrikuose, 
i szapose, kasyklose, malūnuose, 
prie Amerikos laivu, krautu
vėse, ofisuose, bankose ir ikito- 

. se biznio ir industrijos vietose. 
! Biznio didumas nedaro jokio 
i skirtumo. Instatymas lieczia 
bizni jeigu tik vienas asmuo 
ten dirba.

Szitie darbininkai ir ju darb-J 
daviai.pasidalina pliano leszas. 
Kiekvienas moka duokle, ar 

t taksus, kuri dabar pasiekia 
I viena centą už kiekviena dar- 
■ bininko algos doleri. Szitie tak
su pinigai, nuo milijonu darbi
ninku ir darbdaviu, eina in 
“Trust Fund” Jung. Valstijų 
Ižde. Isz to fondo apdraudos 
yra iszmoke.tos.

Jeigu esi darbininkas, arba 
alga-pelnis, apdraudos suma, 
kuria gali gauti priguli nuo 
kiek pinigu uždirbta in menesi, 
prie darbu kuriuos instatymas 
apdengia. Gauti apdrauda, 
žmogus turi uždirbti prie tu 
darbu, iki $50. ar daugiaus, 
kiekviename isz nekurio skait- 
liaus bertainiu metu. Gauti ap
drauda žmogus turi sulaukti 
65 m. ar daugiaus ir turi atsi
statyti nuo darbo. Mažiausia 
apdrauda, kuria gali gauti yra 
$10. in menesi, aukszcziausia 
$85. in menesi.

Nereik būti Jung. Valstijų 
piliecziu gauti apdrauda.

Apdrauda tavo iszeimynai vo
kuojama. pagal tavo apdraudos 
sumos. Žmonai, vaikui ar tė
vams, suma yra puse tavo ap
draudos. Mėnesiniai iszmoke- 
jimai naszlei, 65 m. amžiaus ar 
daugiaus, ar naszlei, su mažais 
vaikais, yra 3/4 jos vyro su
mos. Jeigu nėra szeimynos, vie
na suma iszmoketa del mirusio 
darbininko palaidojimo iszlai- 
du.

Kadangi žmogus moka už ta 
apdrauda, jis ir jo szeimyna tu
ri pilna teise prie tu pinigu, ne
paisant ar turi kito turto, inei- 
gu ar ne.

Kadangi tavo darbdavis ir
gi moka už ta apdrauda, val
džia tokiu budu gali tau mokė
ti didesne apdrauda negu tau 
prigulėtu tik už tavo inmoke- 
tus pinigus arba duokles. ■

Darbdaviai, kaip ir darbi
ninkai ir ju szeimynos, nauda 
gauna nuo szito apdraudos 
pliano. Fabrikus, szapas, krau
tuves ir kitas biznio ir indus
trijos vietas užlaiko žmonių 
praleisti pinigai už maišia, 
drabužius, prieglauda ir t.t. 
Darbdaviu taksu pinigai, ku
rie eina in “Old-Age and Sur
vivors Insurance Trust Fund,” 
vel iSzeina apdraudos iszmoke- 
jimais darbininkams ir ju szei
mynoms, kurie vela juos pra
leidžia. Tas vel padeda tuos pi
nigus in darbdaviu kiszenius 
ir taip pagelbsti bizniui.

Pastaba: — Seno-Amžiaus ir 
Gyvu-Likusiu apdraudos plia
nas inima tik darbininkus ir ju

BALTRUVIENE
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Vasara Czionais, Cirkusai Pradėjo Krutėti

paparczio

Ant galo užlėkė ant virszu-
auksu ir 'deimantu padabinta nes kalno, ‘karalaite pabalado-
botagaiti; szale jos dvylika 
taip-gi gražiu su baltom szle- 
bem mergų, kurios ant baltu 
arkliu sėdėjo.

Jonukas, pamatęs karalaite, 
net visas apkaito, negalėjo isz 
didelio džiaugsmo žodžio pra
kalbėt. Buvo ji suvis in ta mer
ga panaszi, kuria per sapna 
prie lovos numirusio tėvo ma
te. Vos ja-paregėjo, jau ja pasi 
dabojo ir pradėjo sau iszdcsti- 
net kad negali but taip nedora 
kaip apie ja. žmones nuszneka.

— Jeigu kožnam pavėlinta 
ja bandyt gauti už paczia — 
tarė Jonukas — tai kodėl asz 
negaliu; turiu eiti in karaliaus 
dvara ir bandyt giliuko.

Ir neklausydamas žmonių 
kurie ji kalbėdami draudė, jog 
ant pražuvimo eina, ir kad nie
kas iki sziol negalėjo ant jos 
užklausymu atsakyt.

Bet jis neklause, pasirėdė 
grąžei ir nuėjo in karališka 
paloviu.

Inleido ji pas karalių, kuris 
jo paklausė ka reikalauja o 
kada dažinojo, pradėjo kara
lius verkti ir tarė:

— Nebandyk, nelaimingas 
jaunikaiti! jau ne vienas bandė 
giliuko o kožnas prapuolė!

— Turiu pas Dievą vilti — 
atsake su nusižeminimu Jonu
kas.

Negaledams karalius Jonu
ko perkalbėt, iszvede ji in ka
ralaites darželi. Sudrėbėjo Jo
nukas! Beveik ant kožno me
džio kabojo pakartas žmogus o 
ant kožno sztakieto buvo už
mauta. žmogaus galva.

— Žiūrėk, — tarė su aszaro- 
mis karalius — tai yra aukos 
mano dukters; iszvaryk isz gal
vos ta žudinga pagunda nes ir 
tave tas patiks.

— Perpraszau, karaliau, asz 
nuo savo noro neatstosiu, kara
laite yra per daug graži ir 
smerties per tai nebijau; ir taip 
negavęs jos turecziau gala gau
ti?

Sztai užėjo ir karalaite. Jo
nukas pamatęs tai, netikėjo kad 
taip graži mergaite galėtu tu
rėt rusezia sžirdi.Gryžo links
mas ir karalaites grožybe už
imtas, pas savo draugą ir ne- 
mislijo visai kas rytoj bus kad 
ir karalius paskyrė adyna, ku
rioje turėjo Jonukas ant pirmo 
karalaites klausymo atsakyt.

— Jonuk, apsimislyk — tarė 
draugas — nelysk nereikalin-

jo, perkūnas musze ir kalnas! 
atsidarė.

Ėjo per ilga karidoriu kuria
me sienos navatnai buvo ap
šviestos; tukstaneziai žiban- 
cziu voru visose szalyse bėgio
jo, taip kaip kibirksztys. Isz to! 
karitoriaus inejo in puiku si
dabro ir aukso budavota palka- 
ju. Sienos buvo visokiom kviet- 
kom apkaiszytos, kuriu niekas 
negalėjo nuskint nes szakos, 
ant kuriu buvo kvietkos, buvo 
isz bjauriausiu kirmėlių o liep
sna, kuri isz ju nasrų vartėsi, 
pavirto in kvietkas.

Lubos buvo vienu žibaneziu 
vabalėliu o viduryje sales sto
vėjo aukso sostas, brangiais 
akmenais padabintas. Ant to 
sosto sėdėjo raganius su aukso 
karūna ant galvos ir rankoje 
laike puikia nendre. Paszaukė 
pas save karalaite, pabueziavo 
jai in galva ir pasodino szale 
saves anit sosto; musu nemato
mas pakeleivingas, norėdamas 
aiszkiai ju kalba girdėt, stojo 
jiems Už pecziu.

— Klausyk, — prakalbėjo 
karalaite — jau turiu vela vie
na jauniki; pasakyk, apie ka 
turiu mislyt, ’kad neatmintu?

— Pamislyk apie bile ka o 
neatmins — pamislyk apie sa
vo czeverykus o kaip neatmins, 
liepsi jam galva nukirst o ne- 
užmirsžk man jo akis ant už
kandžio atneszt nes turiu di
deli norą.

Karalaite stojo, pasikloniojo 
ir gryžo namon, drauge su mus 
pakeleivingu, kuris visu keliu 
jos neezedijo o sugryžes namon 
nusiėmė sparnus ir Jonukui pa
pasakojo jog sapnavo kad ro
dos karalaite mislija apie savo 
czeveryka ir kad jis jai taip at
mintu.

Ant rytojaus, ant paženklin
tos adynos, jau sėdėjo karalius 
su savo rodininkais ant sosto, 
tarp kuriu ir karalaite lauke 
Jonuko.

Jonukas inejo, karalaite ji 
meiliai pasveikino ir padavė 
jam ranka, po tam paklausė, 
apie ka ji mislina.

— Apie savo czeverykus! — 
atsake drąsiai Jonukas.

Karalaite kaip lavonas pa
balo ir isz piktumo sudrėbėjo. 
Karalius ir visi ponai isz to la
bai džiaugėsi.

Antras klausymas ketino but 
vela antra diena. Jonukas szo- 
ko isz džiaugsmo kad palaike 
atsakyt ir turėjo ta vilti kad ji 
Dievas neapleis.

Vakare puolės ant keliu pa
simeldė Jonukas, dekavojo 
Dievui už jo malone ir su gera 
vilczia užmigo.

Jo draugas vela sparnus pri
sikabino, eme dvi paparczio 
ryksztes ir nulėkė po karalai
tes langu. Taip lygiai, kaip ir 
praeita nakti, atlėkė karalaite 
pa.s raganių kelione, kurioje 
mus pakeleivingas du syk tiek 
plieke kaili ir dažinojo kad 
mislys apie pirsztinaites, pa
pasakojo Jonukui kad per sap
ną rodėsi jam kad mislys apie 
pirsztinaites.

Kaip vakar, taip, ir sziadien, 
sueja buvo pas karalių visi o 

I Jonukas atmine isz syk; žino-

Su prasidėjimu vasaros pradėjo krutet ir cirkusai pasirengdami in kelione rodyt'sa- 
perstatymus. Szitas cirkusas pasirengineja apleisti savo žiemine stoti, Floridoje. Vyru

kas su szilkine skrybėlė yra perdetiniu cirkuso. Didelis slonius lavinasi savo perstatyme i? 
kiti aktorei lavinasi savo perstatymuose.

v o

mas, kaip vakar ir jau tiktai 
vienas pasiliko atsakymas.

Paskutine nakti vela kara
laite nulėkė pas raganių ant 
rodos o mus pakeleivingas tuo 
tarpu eme tris ryksztes ir di
deli asztru peili.

— Jau to tikrai neatmins — 
tarė raganius iszklauses kara
laites graudžios pasakos — ki
bą butu didesniu už mane ra
ganium; lėksiu su tavim o lai
ke keliones geriaus pamislysiu.

Iszleke abudu o paskui juos 
pakeleivingas su ryksztems ir 
peiliu; oras buvo bjaurus o ne
matomas draugas musze abu
du taip skaudžiai kad 'karalai
te vos dalaike.

Kada parlėkė prie karalai
tes lango, atsisveikino sznabž- 
dedamas raganius karalaitei 
kad mislytu apie jo galva.

Kada karalaite uždare Įau
ga, raganius tuom laik norėjo 
lėkti adgalios, tame musu pa
keleivingas tvėrė ji už spran
do ir nukirto jam galva, numė
tė kuna in ežerą o galva in 
krepszi paslėpė.

Ant rytojaus anksti, 'kada 
Jonukas in palociu rengėsi, ati
davė jam jo draugas ta raga
niaus galva suvyniota in szil
kine skepetaite, insakydamas, 
kad jos neatrisztu net iki tada 
pakol paklaus apie ka mislija.

Prisiartino paskirta valanda 
o karalaite paklausė Jonuko 
apie k a ji m i si i na ?

Tas nieko neatsakes, atvy
niojo skepetaite ir parode bai
sia raganiaus galva, Karalaite 
tai pamaezius pastiro, valan
dėlė tylėjo nes nebuvo tiek drū
ta kad prakalbėt, po tam par 
davė Jonukui ranka, ir tarė su 
'linksmybe:

—' Esmių tavo, rytoj Ims 
szliubas.

Galima sau perstatyt links
mybe, kokia dabar ne tik palo- 
ciuje bet ir visam mieste links
minosi visi isz tos žinios jog 
jau pasibaigė piktybes, kurias 
'karalaite iki sziam laikui pil
dė.

Niekas to nesitikėjo kad ka
ralaite kada butu pasitaisius o 
vienok taip stojosi. Sykiu su 
ikrauja-gerio raganiaus smer- 
czia, susiminksztino karalai
tes szirdis, pradėjo mylėt savo 
busimąją paczia o ir ji nuo vi
su buvo širdingai mylėta.

Ant rytojaus, po szliubui, ; 
atėjo pas Jonuką jo draugas. ; 
Jonukas mėtėsi jam ant kaklo ; 
ir (lekavo j o už jo pagelba prie 
taip dideles laimes.

'— Vai ne dėka vok man, Jo
nai, nes asz tau atmokėjau už( 

. tavo gera del manes; ar pame-

isz grabo iszversti o tu už ma
ne atidavei savo visa, turtą del 
atpirkimo manes? Tuom 
mireliu asz buvau.

Tai pasakęs isznyko.

APDRAUDA
nn- DARBININKAMS 

SZEIMYNOMS, PO 
LES APDRAUDOS

IR JU 
SOCIA- 
AKTU.

- Seniau, 0 Dabar -
Senovės laikuose mbcziute 

virė valgi ir kepe kepsnius se- 
noviszkam pecziuje ir turėjo 
•priprasti prie szilumos pe- 
cziaus kad iszvirt valgi arba 
iszkepti kepsnį bet sziadieni- 
niuose laikuose/ su visokeis 
naujais iszradimais, moteres 
gali sau palengvint taji darba 
ir žinot kiek reikalauja laiko 
ant pagaminimo valgiu.

S

Sziadien moteres gali nu
statyt ziegori kuris parodo ši
luma elelktrikiniam pecziuje, 
palikti kepsnį ir žino kada ir 
kiek laiko reikia ant iszkepimo 
mėsos. Sziadien moteres nerei
kalauja stovėt prie peeziaus ir 
prakaituot dažiurint verdan- 
czios ar kapenczios mėsos jei
gu turi elektrikini pecziu kuri 
nustato taip, kad gali iszeiti 
isz namu ir nesirūpint apie pa
gaminimo maisto.

Kas diena moteres intaiso 
tuos elektrikinius intaisymus 
in savo namus del palengvini
mo savo darbo.

Norintieji aplaikyt visokiu 
patarimu apie tuos elektriki
nius intaisymus galite gauti 
bile kuriam sztore Pennsylva
nia Power & Light kompani
joj.

SVEIKATA LIGONIAMS

Bet Jonas ant prasergejimu 
buvo kurezias; atsigulė ir už
migo^ nesirttpindamas su ryto
jum, atsiduodamas valei Die- 
v|.

Jonuko draugas prisegė sau 
gulbes sparnus, eme paparczio 
ryfksžte, kuria gavo nuo tos se
nukes ir nulėke tiesiog po lan
gu karalaites.

Kada iszmusze laikrodis dvy
likta adyna. nakties laike, atsi
darė langas ir iszleke karalai
te. Turėjo juodus sparnus o 
apsiaubta buvo baltu plos- 
czium.

Jonuko draugas dabar sto
josi nematomu, lekiantis per 
miestą paskui karalaite, be pa
liovos musze su rykšte.

Karalaite mislijo kad ledai ma, kad buvo didesnis džiaugs- ui kaip mane du žmones norėjo

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto- 
jamos. Taipgi su dabartines Europos 

I musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

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

| SZI BANKA YRA NARYS
S Federal Reserve System 
g TEIPGI IR
5 Federal Deposit Insurance
< Corporation
į ---- $---

Union National Bank
5 Kampas Main ir Centre St.
Jį MAHANOY CITY, PA.

Sociales . Apdraudos - Aktas 
yra Kongreso priimtas insta
tymas. Insteigia dvi ruszis so
ciales apdraudos — bedarbio 
apdrauda ir seno amžiaus ir gy
vu likusiu apdrauda darbinin
kams ir ju szeimynoms. Aprū
pina vieszos pagelbos betur- 
cziams seniems, betureziams 
aklams ir vaikams.

Sociales Apdraudos Aktas 
tapo priimtas 1935 m. ir patai
sytas 1939 m. Szis yra vienas 
eileje straipsniu, kurie paaiš
kins musu skaitytojams ju tei
ses, naudas ir pareigas po in- 
slatymo senatvės ir gyvu liku
siu aprūpinimus.
Mėnesiniai Apdraudos Iszmo- 

kejimai Sziais Metais 
Prasideda.

Dirbantieji vyrai ir moteres, 
sulaukia 05 metu ar daugiau, 
jeigu kvalifikuoti po Sociales 
Apdraudos Aktu pradeda gau
ti mėnesinius seno amžiaus ap
draudos iszmokejimus su ežiu 
metu — 1940 pradžia. Yra mė
nesiniai apdraudos iszmokeji- 
mai ju szeimynoms taipgi.

Kuomet senesnieji darbinin
kai gauna ju iszmokejimus, mi
lijonai jaunu dirbaneziu vyru 
ir moterų krauna savo apdrau
dos kreditus, kurie jiems ir ju 
szeimynoms susenus, atnesz 
apdrauda. Bet, dalbar, kai ap
draustas darbininkas mirszta 
nepaisant jo amžiaus, jo nasz- 
le, vaikai ir užlaikomieji tėvai 
gauna apdrauda,

Sociales Apdraudos Aktas, 
aprūpina ta viską, plianu pa
vadintu “Old Age and Surviv
ors Insurance.” Jung Valstijų 
valdžia per Sociales Apdrau
dos Borda ir Jung. Valstijų Iž
dą vykdina tą pliana. Yra visai 
skirtingas .nuo pliano po ku- 
riuom betureziai seni žmones 
gali gauti mėnesinius pinigisz- 
kus paskyrimus per Valstijos 
ar i
Szitie paskyrimai yra mokami! 
iszimtinai, asmenims, kurie ne
gali save užsilaikyti, kitais žo
džiais, szitie paskyrimai vadi
nami senatvės pensijos. Seno 
amžiaus ir gyvu-likusiu Ap
drauda iszmokejimus duoda1 
darbininkams ir ju szeimy
noms del uždirbtu pinigu ir in- 
moketu taksu. (
Kaip Seno-Amžiaus ir Gyvu- 

Likusiu Plianas Veiks.
Seno-amžiaus ir Gyvu-Liku- 

siu Apdrauda inima darbinin-

Apie kuczernes geriausia 
vieta, 

Shenadorio mergicos sueiga 
atlieka, 

Meilei laika praleidžia, 
Ir da parėjusios pasakoja, 
Visaip del motinu meluoja, 
Kad mate kitas merginas, 

O suvis nekaltos, 
O kitas bjaurei juodina.

Viena karta po tiltu pagavo, 
Ir in lakupa nugabeno, 

Vaikinas pinigu pasirūpino, 
Ir isz lakupo iszvalnino.

Tai buvo nugaras, 
Ba del Lietuves gana geras, 

Ir ežia ant kitos beda suvertė, 
Kad nuo saves nuvertė, 

Jau kas tolians bus, tai nežine, 
Jeigu motinom dukrele suval

dyti nevale.
* * *

“O kad padarysiu tai pa
darysiu, 

Ta padla nuganubysiu,
Truciznos pririnksiu, 

Savisžki nutrucinsiu. ” 
Taip tai viena bobelka kalbėjo, 

Mat nuitrucyt vyra norėjo, 
Boba nubėgo duonos atneszt, 
Vyras permaine bliudelius — 

brukszt, 
Mat vyras bobai netikėjo, 
'Tyezia savo valgi padėjo, 
Na ir boba vos nepasiuto, .

Ba tuojaus pajuto, 
Vyras nieko nesakė, kepure 

užsidėjo, 
Tuojaus pas daktara nuėjo, 
Daktaras bobele atgriebė, 
O kada iszejo, vyras diržą . 

paėmė, 
. Kaili bobelei iszdirbo, 

Net grinezioje prasmirdo, 
Tai mat, vyra norėjo 

nuganubyt, 
Už ta gavo kaili iszdirbti.

* * *
Girdėjau kad tame Braddocke 

ne yra gero, 
Bobutes priprato prie byro, 
Juk szirdeles ant pagalios, 

Vyrai duoda už daug valios.
Ne viena baisei iszpurtus, 

į Akis kaip varle iszvertus, 
Net baisu žiūrėti, 

Turi net drebėti.
Juk vyrai uždirba gerai, kam 

czedyt, 
Kam ant senatvės pavesti?

O jeigu numirs vyras, 
j Tai atsiras kvailys kitas;

Daug jaunesnis, 
Ir gudresnis. 
* * *

Jeigu katrie susiporuoja, 
Tegul sau sveiki gyvuoja, 
Kas priesz tai buvo, nereikia 

minėt, 
Geriausia apie tai užtylet.

Jeigu Lietuviszki jaunikei per 
ilgai laukia,

Tai kaip Airisziukas atsitaiko, 
' Tikra meile turėjo,
’ Ir in pora, suėjo.

Jeigu jos nebotu mylejas, 
Nebūt u Kataliku pastojas, 

Lai Dievas judviem laimina, 
Ir sutikime gyventumėt.

uasKvruuus per vaisu us ■ , • ,,iszeimynas, kurie kvalifikuoja miesto labdarybės ofisus. . , „. T1 n,* i ■ciaro.rnn Vin,C!7C) lJa rra ,hai po sistema. Viesza Pagelba 
(Public Assistance) federalis- 
valstiszkas plianas kuris teikia 
pagelba beturcziams-seniems, 
aklams ir Vaikams yra kitas 
pensijos plianas ir nieko ben
dro neturi su szita darbininku 
ir ju szeiinu apdrauda. Del in
formacijų apie Apdraudos sis
tema kreipkitės prie arcziausio 
Social Security Board ofiso.
Del informacijų apie viesza pa- 
szalpa kreipkitės prie arcziau
sio vieszo labdarybės ofiso.
Social Security Board, Federal Se

kus ii* szeimynas darbiuinku? curity Agency, Washington, D. C,

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
dęl užmokėjimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c,
Adresas: W. D. Boczkaųskas-Co.,/ 

Mahanoy City, Pa. x
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Žinios Vietines
—< Praeita sanvaite nupuo

lė keli coliai sniego kuris pada
re daug 'bledes vaisiniams me
džiams.

— Didelis būrys sveteliu 
atlanko szoki Nedėlios vakara, 
Norkevicziu svetainėje, kuri 
laike Szv. Juozapo parapijos 
Koras. Daug žmonių radosi ir 
isz apylinkes ir kožnas turėjo 
linksmus laikus.

— Politika verda ant gero, 
kandidatai jeszko balsu nuo 
ukesu ir inkalbineje savo par
tijos. Kožnas tikisi būtie na- 
minuotas. Nominacija pripuo
la 23 diena Apriliaus.

— Meszkeriavimo sezonas 
ja i prasidėjo, daugelis vietiniu 
sportu iszvažiavo gaudyt žuve
lių, bot ne visi turės gilinki.

—• Pradedant nuo Panede- 
Jio, Readingo Angline Kompa
nija apgarsino, bttk numažino 
preke ant visu savo anglių. 
Preke vela bus padidinta nuo 
.Gegužio menesio.

— Per tvanus czionaitine- 
jo apylinkėje kasyklos panesze 
daug bledes, nes apie 3,000 an- 
glekasiu negalėjo dirbti ir pa
tratino mokescziuosia 115,000

SHENANDOAH, PA.
— Helena Paliulis radosi 

ant operacijos Locust Moun
tain ligonbuteje.

— Subatoje kilo ugnis na
me Hattie Kline, 323 So. Main 
uly., padare mažai bledes.

Tamaqua, Pa. -f Franas Vai
delis, 62 metu amžiaus, paei
nantis isz Lietuvos, mirė Potts- 
villes ligonbuteje. Velionis pa
liko dideliam nubudime mote- 
re Anastazija, sunu Edvardą, 
sesere Veronika Girdauckiene 
ir pusbroli Kazimiera Vaideli. 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigoms. Kunigas 
Mockus, isz Goaldale, pasakė 
puiku ir graudinga pamokslą 
kad net gailininkai apsiverke. 
Laidotuvėse dalyvavo apie 50 
automobiliu ir buvo vienos isz 
didžiausiu laidotuvių szioje ap
linkinėje.

— Norints jo trokas likos 
beveik sudaužytas bet Anta
nas Dirzulaitis apsisaugojo nuo 
mirties kada jo trokas pataikė 
in stulpą artimoje Newkirk. 
Dirzulaitis pasakė palicijai 
bulk ji apjakino kitas automo
bilius su savo szviesoms ir ne
galėjo matyt kur važiuoja.

Europine Kare Isz Visu SzaliuĮ
VOKIECZIAI

GAUNA PLIEKT
ANGLIKAI PASKANDINO 

20 VOKISZKU LAIVU, DAU
GELIS LAVONU ANT MA-

BUVUSIS KUNIGAS
NUTRUCYTAS

doleriu per 92 dienas.
New York.—Angliszkas lai

vas “Craige” plaukentis in 
Czionais, szauke pagialbos, nes 
paskui ji seka Vokiszkas sub- 
marinas tiksle paskandinimo. 
Manoma, kad laivas buvo pas- 
kandytas apie 750 myliu nuo 
czionais.

— Pagal apskaityma tai 
musu Schuylkill paviete ran
dasi 9,994 ateivei — 5,688 vy
rai ir 4,265 moteres o Pennsyl- 
vanijoj viso yra daugiau kaip 
milijonas.

— Praeita Ketvergo nakti 
užsidegė kaminas name po 
mum. 435 W. Pine uly., bet 
liepsna likos greitai užgesinta. 
Szeimyna Antano Kuczinsku, 
kurie gyvena szale, panesze ga
na dideles bledes per durnus ir 
vandeni.

— Viktoris Jakubonis ran
dasi Ashlando ligonbuteje ant 
operacijos.

— Ana diena garnys atsi
lankė pas Viktori Bali, 520 W. 
Centre uly., palikdamas pato
gia ir sveika dukrele. Motina 
Fiorentina (Traskauckiute) 
jaueziasi gerai kaipo ir tėvas 
užganadintas isz savo naujos 
gaspadineles.

Nepaprasta Maszina

Mechanicsville, N. Y.— Die
na 21 Balandžio (April), czio
nais bus rodomi Krutamieji 
Paveikslai isz Lietuvos, kurie 
buvo nesenei atitraukti isz gy
venimo žmonių ir kitužymiu a- 
pylinkiu. Taji perstatima ren
gia paszelpine draugavę D. L. 
K. Vytauto Kareiviu, Szv. Juo
zapo Svetainėje, 3 valanda po
piet. Komitetas užkvieczia vi
sus atsilankyti, nes pamatys 
paveikslus isz gimtines szalies. 
ir kitus akyvus paveikslus,

Cleveland, Ohio, f Czionai- 
tineje ligonbuteje mirė Kun. 
Eugenius Szteigmanas, po 
virsz metu sirgimo. Jis sutiko 
mirti nuo .sužeidimo savo kojos 
nuo ko gavo gangrena. Koja 
pereita meta buvo nupjauta, 
bet ir tas nepagelbejo. Privar
gęs, prisikankinęs pagaliau tu
rėjo skirtis su sziuo pasauliu.

Kun. E. Szteigmanas turėjo 
44 metu amžiaus. Apie 10 me
tu kaip insiszventines in kuni
gus. Iszsyk jis buvo paskirtas 
in Lietuviu parapija Youngs
town, paskiu parvyko in czio
nais ir ežia prisilaikė prie Kun. 
Karužiszkio naujoje parapijo
je. Czia būdamas rodos ir savo 
koja įsuižeide.

Isz Lietuvos jis atvyko būda
mas penkiolika metu vaikinas. 
Czia placziau mokinosi ir pa- 

' galiau atsiekė kunigystes. Kai
po Lietuvis buvo geras patrio
tas ir oratorius. Gaila, kad jam 
nesiseke geriau ir pastoviai in- 
sigyventi, butu buvęs Lietu
viams dar ilgai naudingas.

Priesz kelis metus Kun. E. 
Szteigmanas apsilankė Lietu
voje. Paėjo isz Žemaitijos.
—

New York, N. Y.—Queens t u
nelyje kilo nelaime kurioje už
griauta trys darbininkai ir ke
liolika sužeista pavojingai.

Ank diena Washing t one at
sibuvo iszbandymas nepapras
tos maszinos padirbtos per jos 
iszradeja, Dr. Roy Goransom. 
Toji maszina gali suspausti ir 
kiecziausia dalyka drutumu 
įriju milijonu svaru spaudimu.

PARSIDUODA AR LEISIS 
ANT RANDOS GERA 

FARMA.
Parduosiu ar parandavosiu 

puikia ir derlinga farma susi
dedanti isz 60 akeriu žemes su 
ukisžkais padarais ir gyvuleis. 
Farma randasi 4 mylės nuo Ta- 
makves. Atsiszaukite tuojaus 
ant adreso: 412 Elizabeth St. 
tal9) Tamaqua, Pa.

Republikonu Partijos 
Schuylkill Pavieto 

Kandidatai
ISZNESZE IN PA- Išliko dideli turtą.
DANGĖS 17 ŽMONIŲ Melstadt, Vok— Policija yra

-------  tostas nuomones, kad minusi s! pavirtinti Per Republikonu 
Katalikiszkas kunigas Dr. Bru- j 
no Sterzing, kuris mirė kėlės 
sanvaites adgal, likos nutni- 
cintas ir dabar jo kuna issdkas i 
ir padarys ant jo sekcija. Ka
da policija padare krata jo ,na- 

, rado visokiu 
!brangiu žemeziugu vertes apie 
250 tulkstancziu markiu ir pui
ku auksini kielika iszdeta su 
brangi a i s akmena is.

Kunigas Daktaras Sterzing, 
kitados buvo kariszku kapelo- 
nu 9 (kunigu), misijonierium 
Indijoj, Kinuosia ir Japonijoj. 
Katalikysta pamote apie dvr- 
deszimts metu adgal, priimda
mas Protestoniszka tikėjimą ir 
mane priesz mirti apsipaeziuo- 
ti. Kas ji nutrucino, tai polici
ja dabar tyrinėja.

DANGĖS 17 ŽMONIŲ
SUŽEISDE DAUG KITU. Partijos Organizacija.

Podgorocz, Rusija. — Kada 
policija atėjo daryti krata pas 

ka Aleksa Ma
lt rei, tasai stovėjo prie skiepo 
rukvdamas paperosa ir užsi-i ‘• 1 1 Ime po mircziai,
spyrė neleisti policijas in vidų- j 

London. - Praeita Ketver-!rL Kada Policija Privestinai 
ga Anglikai užklupo ant Vo-|'llolW° uieiti in skiepą Matrei 
kiszkos flotos paskandydami j mete papeiosa in kubilą gazo- 
20 Vokiszku laivu. Po musziuij 
plaukinėj o apie 1,500 lavonu, 
isz tuju paskandytu laivu. An
glikai paėmė deszimts karisz- 
ku laivu in nelaisve. Tarp pa
bandytų laivu yra ir didelis 
laivas Karlsruhe.

Tarp Angliszku ir Vokiszku 
eroplanu atsibuvo muszis ku
riame likos nuszautas vienas 
Angliszkas eroplanas.

Narvike kilo smarkus muszis 
tarp Norvegu ir Vokiecziu ku
riame žuvo apie du tukstanezei 
Vokiecziu.

N orvegįszĮkalsl koresp onden- 
tas danesza in Angliszkus laik- 
raszczius 'buk Vokiecziai užsi- 
keisejo ant Norvegiszko kara
liaus už tai ikad nesutinka ant 
ju pareikalavimu.

Haga. — Aie 70,000 Vokisz
ku kareiviu eina per Denmar- 
ka in Norvegija ir Szvedija.

RIU; NORĖJO NUŽUDYT j kraltral)anraik 
NORVEGIJOS KARALIŲ;
70,000 VOKIECZIU EINA 

ANT DENMARK©.

lino kuris eksplodavojo su bai
sia pasekme, kuri suardė visa 
narna, užmusze septynis vai
kus ir deszimts žmonis, kaipo 
sužeisde daug kitu.

Lyg sziai dienai paskandyta 
daug laivu.

London. — Pagal apskaityma 
tai in 228 dienas kares, nuo 
kada ji prasidėjo nuo 15 Apri
liaus, tai lyg sziai dienai pa
skandyta 240 alijentu laivu, 
Vokiecziai neteko 46 o neutra- 
liszki sklypai 196. Tarp tuju 
paskandyta ir trys Lietuviszki 
laivai.

JAU SZITOJI SENMERGE 
ISZTIKRUJU PASIRENGE 

IN DANGŲ.
Lagonegro, Italija.—Mažam 

miestelyje mirė turtinga sen
merge Graca Filiude, kuri 
priesz mirti padare nepaprasta 
testamenta, kuri likusios gimi
nes turėjo iszpildyt iki pasku
tiniam josios norui.

Testamente surasze, kad ja 
palaidotu juodoje szlebeje, pa
siūta pagal naujausia mada, 
puikiam placziam grabe. Szale 
kūno paliepė indeti josios vi
sas brangenybes ir tūkstanti 
lyrų pinigais, kėlės bonkas gero 
vyno ir szmota įsalamos desz- 
ros, kepta visata, pakeli ezoko- 
lados, dėžutė saldumynu, puo
duką, torielka, peili, videlciu 
ir kėlės skepetaites.

Josios paskutinis noras likos 
iszpildytas kaip testamente 
pareikszta. Matyt toji senmer
ge už gyvasezio t urejo būtie 
nuo jos szalinosi vyrai kaip 
nuo piktos ligos, nes mirė turė
dama 69 metu amžiaus.

kai- 
vie- 
me-

BOBELIU LIEKARSTVOS 
UŽNUODIJO KŪDIKIO

KRAUJA; MIRE.
Dievogala. — Czionais 

me, netoli Zapyszkio, pas 
na ūkininką susirgo tryju
nešiu kūdikis. Kaimo bobeles 
tuoj pradėjo neszti visokiu žo
lių, kiekviena vis tvirtindama, 
kad nuo jos liekarstvu kūdikis 
tikrai pasveiksiąs. Kūdikio 
motina visas saitas žoles virino 
ir girde jomis'kūdiki. Kūdiki 
apnyko votys. Pagaliau buvo 
paszauktas gydytojas, kuris 
pripažino, kad nuo bobelių lie
karstvu užsinuodijo kūdikio 
kraujas ; kūdikis mirė.

Paskutines Žinute*

Medford, N J”.—Per užsidegi
mą kuknios, žuvo czionais ke
turi narei isz James O’Hara 
szeimynos. Tėvas, diedukas ir 
du vaikai.

Ankara, Turkija.— In laika 
24 valandų davėsi czionais 
jausti net asztuoni drebėjimai 
žemes, bet mažai padare bledes.

Washington, N. J. — Trys 
darbininkai sugryžtanti isz 
darbo, likos užmuszti per La- 
kavanos truki ant skerskelio.

Ryma's.— Italiszkosia dirb- 
tuvesia amunicijos sziadien 
dirba daugiau kaip 700 tuks
tancziai žmonių diena ir nakti.

Wilkes-Barre, Pa. — Žmo
nes, kurie 'buvo apleidę savo na
mus isz priežasties tvano, pra
deda sugryžti po savo pasto
gėms.

Mount Carmel, Pa. — Dide
lis bizniavas namas, prigulin
tis prie Mrs. Bianchini, sudegė, 
kaipo ir du sztorai iszdcge ir 
kelios szeimynos panesze ble
des ant virszaus.

Shamokin, Pa. — Juozas Vo- 
linski, 26 metu, likos uždusin
tas anglinėje skylėje ant smert. 
Yra tai 26-ta auka butlegeriniu 
slkyliu nuo 21 Januario.

§ Drebėjimas žemes kuris 
padarytu sziek tiek bledes, at- 
si'buna ant svieto po tris ant 
dienos.

§ Isz skaitliaus 27 tukstan-, 
ežiu ugniu kurios kilo 1939 me
te, New Yorkę, mažiau kaip 
18,000 padare bledes tiktai ant 
10 doleriu. • . ,

NOMINACIJOS, UTARN1NKĘ 
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U. S. Senator
JAY COOKE

Philadelphia

State Treasurer
JAMES F. MALONE 

Pittsburgh

Auditor General 
FREDERICK T. GELDER 

Forest City

State Senator
G. HAROLD WATKINS 

Frackville

Congress
IVOR D. FENTON

Mahanoy City

MEDŽIOTOJAI PASZOVE 
KAIMYNĄ.

Kanmas. — Sziauliu apskr., 
Raudonu (parapijoj, nesenai bu
vo toks atsitikimas. Atoniu 
kaimo ūkininkas A. Szilinskis 
sumanė nakties laiku pame
džioti. Pasiėmęs szauluva jis 
nuėjo in Gelžies valdiszkas pie
vas prie szieno žagimu. Eida
mas pamate, kad kažin kas pa
lei szieno žagini samežoja. Me
džiotojui atėjo in galva mintis, 
kad tai bus jo laukiamas gro
bis ir nieko nelaukdamas paė
mė szautuva prie peties ir sizo- 
ve. Bet vietoje kiszkio ar stir
nos pasirodė be esąs jo kaiiny'- 
nas, apie 60 ha žemes savinin
kas F. Žalys, isz Judriszkes 
kaimo, kuris taip pat tokiu 
reikalu czia buvo atėjės. F. 
Žalys su iperszautomis kojomis 
atsidūrė ligonbuteje, o SziKris- 
kas bėdojo.

Legislature
1- stDistrict,Gus. E. Wachhaus

Shenandoah

2- nd District, Elmer McSurdy
Foster Township

3- rd District, Paul L. Wagner
Tamaqua

4-th District, G. Edgar Kline 
Pottsville

Ivan C. Watkins 
Tower City

LIETUVOS ŽMONIŲ 
PRIEAUGLIS.

Pereitais metais Lietuvoje 
buvo 18,119 jungtuvių, gimė 
54,694 vaikai, o mirė 32,983 
žmones. Taipgi per metus 
priaugo 21,201 galva.

Delegate To National 
Convention 

Peter A. McCarron 
Pottsville 

Frederick Kessler 
Northumberland

Raudono Kryžiaus 
isztyrinejo, buk 

ir Kvaichung pro- 
daugelis žmonių

DAUGELIS KINCZIKU 
MIRSZTA BADU.

Shangtung, Kinai. — Tai'p- 
tautiszka 
Komisija, 
Shantung 
vicijosia
mirszta badu ir visokioms li
goms paeinanezioms nuo bado. 
Nekurie kaimuoeziai ardo na
mus del kurio arba malkas par
duoda kitiems, kad galėtu už 
aplankytus pinigus nusipirkt 
maisto.

Tukstancziai vargingu Kin- 
cziku serga ir kenezia dideli 
bada, nes Japonai apvaldė Ki
nus, užgriebineje visoki mais
tą del užlaikymo savo karei
viu. In kelias sanvaites laiko 
tik vienam mieste Kvan-Tsu. 
iszmire viena diena tris szim- 
tai mažu vaiku.

NUPUOLĖ KRUVINAS 
LIETUS.

Rymas, Italija.— Apylinkėje 
ežero Garda, ana diena nupuo
lė kruvinas lietus kuris iszbau- 
gino tenaitinius gyventojus. 
Gyventojai pranaszauja, buk 
taisai atsitikimas reiszke, kad 
Europoje atsitiks dideles per
mainos ir nepaprasti atsitiki
mai, nes sei žmonis, kurie jau 
mate toki (kruvina lietu, dase- 
ke tuju atsitikimu.

Alternate Delegate To 
National Convention 

Mary Rhoads 
Milton 

Judge Cyrus M. Palmer 
Pottsville

State Committee
Thomas Golden

Pottsville
Mrs. Ida M. Dengler 

Pottsville

^Praszo Jusu Balso ir lntekmet¥i

Ir Karalius Myli Siausti

PER SAVO GREITUMĄ.
Profesoris Fizikaitis labai 

buvo staigus žmogus ir družnu 
akiu, kad prisikisaias ant visko 
turėjo žiuretie.

Sztai viena syki skutosi barz
da priesz zerkola ir isz greitu
mą nusipjove gala nosies. Isz 
skausmo paleido isz rankos 
britva kuri nupuolė tiesiog ant 
'kaires kojos, o kad tuo laik 
buvo nusiavęs czeverykus, tai 
ir nukirto galuka pirszto. Ži
nodamas, kad per skubu pridė
jimą nupjautos dalies kūno ir 
greito įpririszimo, gali priaugti, 
na ir taip padare. Už keliu 
sanvaieziu, kada jau sugyjo, at- 
riszo ii- su baime paregėjo, kad 
skubindamas kojos pirszta pri
dėjo prie nosies, o uosi prie 
pirszto. Ka galdjo dabar daiyt 
buvo jau per vėlu. Sziadien 
kaip nori nosi nuszluostyt, tai 
turi czeveryka ir paneziaka' n u- 
traukti.

§ Bell telefono kompanija 
turi ir varo 20,700 automobiliu 
ir troku prie savo 'biznio. Yra 
tai daugiau ne kaip kokia kom
panija ant svieto.

Ant Kongressmono 
13-tam DISTRIKTE 

(Demokratas) 

Suaidedanczio Isz Northumberland 
ir Schuylkill Pavietu.

Karalius Ananda Mahidol, 
isz Thailand, Siamo, siauezia 
su zui'kucziu, su motina, laike 
savo vakacijos Lausanne, 
Szvaidarijoj. Jo karalysta val
do kongresas pakol jaunas ka
ralius daeis in metus.

gMJRg;

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
820 W. Centre St. Mahanojr City

CHAS. E. KLINGER
Herndon — Northumberland Pavieto

TEISINGAS — TINKAMAS 
KANDIDATAS

£®’Praszo Jusu Balso Ir IntekmesTl)

RADO NUŽUDYTA JAUNA 
MOTERĮ.

Kaunas. .— Kauno , ulyczioj 
rastas nužudytos Veronikos 
Daukszienes lavonas. Sužino
ta, kad Dauksziene yra 21 me
tu amžiaus, turi du mažus vai
kus ir tarnavo senamiestyje 
viename restorane padavėja. 
Jos vyras atlieka policijos da
boklėje aresato bausmes kelias 
paras. - k:,s

Daukšiai gyveno Marvoje 96 
Nr., kur Dauksziene ir rasta 
ulyczioj nužudria. Manoma, 
kad ja kas nors nužudė i sz 
kęrszto.

ŪKININKAS PASIKORĖ.
Lekecziai.— Lekecziu pa la

pijos ūkininkas Vilemas nuszą- 
lo kojas per buvusius žiemos 
szalczius. Bijodamas, kad dak
taras brangiai įkainuos, jis ėmė
si gydyt jas pats. Pradėjo jas 
plauti žibalu, nes jam kažin 
kas pataręs, kad kerosinas e- 
sas geras vaistas. Žibalu ko- 
jas. beplaunant, in jas insimete 
gangrena, užsinuodijo kraujas, 
ir reikėjo abidvi kojas nnpiau>- 
ti. Bijodamals szitokios opera
cijos, Vilemas pasikorė. Leke
cziu apylinkėje szimet labai 
daug žmonių nuszalo kojas ir 
rankas.

VAGYS IR ŽMOGŽUDŽIAI.
Vilnius. — Nors Czionais 

kraszte nesenai buvo likviduo
ta didele plesziku kompanija, 
vdstiek vagiu ir razbaininku 
siautimas nesiliauja. Sziomis 
dienomis Vilniaus mieste buvo 
iszpleszta Petronėlės krautuve, 
iszneszta prekių už 5,000 litu. 
Mergežeriu kaime ir apylinkėj 
isz ūkininku pavogta daug ark
liu, kuriu verte siekia 10,000 
litu. Maisziogalos apylinkėj 
žmogžudys Pranas Aleksąn- 
drovskis invykde žiauria žmog 
žudyste ir namus padegė. Su
bėgę kaimynai namus nuo gais
ro iszgelbejo. Žmogžudys su
imtas.

Skaitykite “Saulę"




