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Isz Amerikos
PAGIMDYMAS

ANT ULYCZIOS
NELAIMINGA MERGINA 
PAGIMDĖ KŪDIKI TUSZ-

CZIAM LOTE; BUVO 
BENAME.

Marquette, Mich. — Daugeli 
Startu likimas žmogaus plaka 
ji nemielaszirdingai nuo jo už
gimimo o daugeli kartu ir ne
kaltas kūdikis Kuri nukensti už 
prasikaltimu savo 'gimdytoju.

Juk 'gimimas sužaltoje nakty
je ant tuszezio loto, be pasto
ges ant galvos, paskutiniam 
skurde, nepatinka del gimusio 
kūdikio ir motinos.

Miss Juze Bradley, 20 metu, 
kuri per visa nalkti vaikszczio- 
jo po' ulyczes ir szaltyje nes 
prijautė kad valanda gimimo 
kūdikio jau prisiartina o ežia 
neturėjo kur eiti ant pasilsiu o 
pas svetimus neturėjo drąsos 
eiti ir praszyti pagialbos.

Ant galo negalėdama jau to
liais eiti, atsisėdo ant tuszezio 
įloto ir. tai (toje vietoje atėjo ant 
Svieto jos vargingas kūdikėlis. 
Visa taji atsitikima mate per 
Įauga motere, Mrs. Fay Wag
ner, kuri nubėgo prie mergi
nos, paėmė kūdiki ir motina in 
stuba ir paszauke daktara ir 
ambulansa kuris mergina su 
kūdikiu nuveže in ligonbute. 
Kūdikis ir motina sveiki ir 
kaip rodos abudu gyvens.

ŽMOG-KIAULE KURI NU
STEBINO VISUS MOKS- 

LINOZIUS.
iVandella, Mont. — Czionai- 

tinei laikraszczei apraszineja 
apie reta atsitikima o tai kad 
ant farmos Jake Luker kiaule 
iatvede parsziuka su žmogisz- 
kom ausimi, žmogiszka nosia 
ir burna bet sziaip stuobrys yra 
kiauliszkas su keturioms ko
joms ir t.t. Norints kiti par- 
isziukai atsiranda skailtliuje po 
8 ar 10 isz vienos kiaules bet 
szitas žmogiszkas kiauliszkas 
sutvėrimas atsirado tik vienas. 
Mokslinczei labai stebėsi tuom 
(atsitikimu, negalėdami iszrast 
priežasties tokio gamtos szpo- 
fso. 1

NORĖJO ISZNESZT UOSZ- 
VE SU DINAMITU.

Berwinsdale, Md. —• “Jau 
man už daug dagriso mano 
uoszve ir norėjau nuo jos atsi
kratyt anlt visados.” — Taip 
kalbėjo palicijai Andrius Sa- 
fera, 30 metu, kuris pakiszo ke
lis szmotus dinamito po namu 
savo uoszves, Agotos Dorczak.

Vyras tame laike stovėjo prie 
namo kada kilo eksplozija ir 
prisipažino buk tai jis taip pa
dare kad iszneszt in padanges 
visus kurie name radosi. Name 
itame laike radosi jo pati su 
yaiku ir uoszve o norints drū
tis eksplozijos buvo smarki bet 
mažai padare bledes. Visi likos 
parmedti ant grindų ir truputi 
apdraskyti. Andrius likos už
darytas kalėjime už savoneisz- 
mintinga pasielgimą.

SENUKE TURI 102 
METUS

SVERIA TIK 40 SVARU.

'Philadelphia, Pa. — Žydisz- 
kam prieglaudos name, del se
nu žmonių, ana diena apvaiksz- 
tinejo savo gimimo diena 102 
mdtu Norma Ingeflvitz, kuri 
sveria tik 40 svaru ir yra su
džiovus kaip skūra. Bet senu
ke turi da gera poinieti, atsi
mena senovės laikus da už Ru- 
siszku caru nes gimė Rusijoj o 
czionais pergyveno apie 80 me
tu. Neturi jokiu giminiu 'bet 
Žydai ja labai paguodoja ir rū
pinasi kad jai ant nieko nesto- 
kuotu.

PASIKORĖ ANT 
LANGINYCZIOS.

New York. — Edmundas 
Perkoski, gyvenantis ant Long 
Island, atsikėlęs isz ryto, pa
mate ka toki kabanti ant langi- 
nyczios kada atsikėlė izs ryto 
rengtis in darba.

Iszkiszes galva per Įauga, 
nusistebėjo labai kada paregė
jo kabanti žmogų ant langiny- 
czios savo kaimirikos Mrs. Ro
žes Berkoski. Badai motere pa
sikorė isz bėdos ir vargo po 
mireziai .savo vyro.

NUŽUDĖ SAVO RAISZA IR 
NEREGI SUNU ISZ MIE- 

LASZIRDYSTES.
Houghton, Mich. — Abraho- 

mas White, 53 metu, likos ar- 
esztavotas laike laidotuvių sa
vo 15 metu sunaus Fredriko, 
kuri tėvas paskandino cebery- 
je kada motina buvo iszejus in 
miestą. Sūnūs nuo užgimimo 
buvo raiszas ir neregys ir tan
ker sirgo priepuoliu. Tėvas ne
galėdamas ilgiaus žiūrėti ant 
kaneziu savo sūnelio, nutarė 
jam palengvint kanezias per 
paskandinima.

Finai Apleidžia Savo Namus Apsisaugot Prispaudimo Maskolių

Viską ka sziadien turi, Finai sukrauna aut rogucziu arba nesza rankose, apleisdami sa
vo pastoges ir tėvynė, kad nebūtie prispaustai^ po Maskoliszku padu. Finai aplaike tik ma
ža dalele žemes kur gali apsigyventi. Tieji vargszai įturi keliauti toli pakol pribus in paženk
linta vieta per Maskolius ant apsigyvenimo. Antram paveiksle Finiszkas kareivis prigialb- 
sti szi'tai senai tautietei ir jos dulkterei neszti visa savo turtą ceberyjc, viskas, kas pasiliko 
jai po karei.

LAIKE DU GRABUS NORĖJO ISZGAZ

MOTINA APLIEJO SAVE IR 
SUNU GAZOLINU PO TAM

UŽDEGE.
Anderson, Wis. — Už tai kad 

jos sūnūs nebuvo mergaite, 
kaip sau vėlino ir tikėjosi, Mrs. 
Freida WaUstock, 30 metu am
žiaus, nunesze vaikuti in tvar
tą, apliejo ji ir pati save su ga
zolinu ir uždege. Nelaimingas 
vaikutis sudegė ant smert o 
motina likos iszgialbeta per 
kaimyną. Motere vėliaus taip
gi mirė nuo baisiu apdeginimu.

NAMIE
JUOS PASIIMDAVO KUR 

TIK NUSIKRAUSTĖ.

Bdvidere, III. — Henry Hu
ber ir jo pati likos kvoeziami 
per palicija ir koroneri del ko 
laike namie du grabus kuriuo
se radosi du lavonelei ir kodėl 
juos pasiimdavo kur tik kraus
tėsi. Toji porele iszsiaiszkino 
buk ju sūnūs mirė 17 metu ad
gal ir nesenei mirė ju anūkėlis. 
Porele nenorėjo iszreikszti del 
kO juos laike namie bet pagal 
palicijos nuomone tai turėjo la- 

; bai mylėt vaikus ir nenorėjo su 
jais skirtis net po smert.

DVI DUKTERYS NUSIŽU
DĖ ANT MOTINOS KAPO.
Ridgeway, Pa. — Balsei nu

lindo neteikia savo mylimos mo
tinėlės, kuri mirė praeita me
nesi, veliones dukteres, Mildre- 
da ir Magdalena Nash nu
ėjo anlt kapo motinos ant vieti
niu kainiu ir abidvi iszgere tru- 
ciznos, mirdamos ant kapo mo
tinos. Dažiuretojas kapiniu už
tiko abidvi mirtinam glėbyje. 
Dukreles likos palaidotos sza- 
le savo motinėlės.

DYT BROLIUKĄ
PER PASIKORIMĄ

TIKRAI PASIKORĖ.

Richmond, I*a‘. — Dvylikos 
metu Petrukas Longhorn, no
rėdamas iszgazdyt savo jaunes
ni broliuką kad pasikars, pasi
ėmė szmota virves, padare kil
pa ir pasikorė ant duriu. Bro
liukas nežinodamas kad tasai 
isz netycziu tikrai pasikorė, 
pradėjo juoktis isz tokio szpo- 
so. Kada mdtina jo užklausė 
kur Petrukas, vaikas pasakė 
kad jis pasikorė. Paszauktas 
daktaras pasakė kad vaikas 
tikrai pasikorė ir buvo negy
vas jau apie valanda laiko. Mo
tina taip tuom atsitikimu per
siėmė kad pavojingai apsirgo 
ir reikėjo ja nuvežti in ligon
bute.

NUŽUDĖ IR PASLĖPĖ PA
ŪŽTOS LAVONA KUPARE.

Georgetown, Ind. — Stanis
lovas Guczevski, 25 metu, likos 
uždarytas kalėjime už nužudy
mą savo 52 metu paezios su ku
ria apsipaeziavo trys menesei 
adgal o kurios lavona rado pa
slėpta dideliam kupare skiepe. 
Tyrinėjimai palicijos ir koro
nerio parode buk moterei bu
vo perskelta pakauszis. Isz 
pradžių vyras užsigynė kad tai 
jis ja nužudė 'bet jo draugas 
prisipažino buk jam Stasys pa
sakė kad jis nužudė savo sena 
bobelka už insziurenc 5,000 do
leriu ir prasze jo kad jam pri- 
gialbetu ja paslėpti.

DUKRELE ISZGIALBEJO 
TĘVA NUO KALĖJIMO.
Philadelphia, Pa. — Szesziu 

valandų amžiaus dukrele isz- 
gialbejo savo tęva Martina 
Klich nuo kalėjimo už vagysta 
keliolikos bulvių isz perloriaus 
vežimėlio. Kada žmogelis stojo 
priesz sudžia tasai jo užklau
sė: “Ar esi paeziuotas?” Ant 
ko žmogelis atsake: “Taip, po
nas įsudžiau, turiu paezia ir 
dukrele. ’ ’

“Kiek metu turi tavo duk
rele?”

“Apie szeszes valandas, po
nas sūdžiau.”

Sudžia iszgirdes tai, paleido, 
aut liuosybes žmogeli ir palie
pė savo sztorninkui pristatyt 
užtektinai maisto vargingai 
jszeimynai. (

RADO VISA SZEIMYNA 
UŽTROSZKUSIA.

Peoria, Ill. — Kaimynai ir 
pažystami susirinko padaryti 
supraiz parte del jaunos pore
les, Barney Johnson ir kada vi
si linksmai inejo in kuknia kad 
juos apdovanoti ir parengti va
kariene, nemažai nusistebėjo 
ir nulindo regėdami Barney, jo 
paezia ir dvieju menesiu kūdi
ki užtrosžkusius nuo gazo.

Johnson turėjo 25 metus ir 
buvo apsipaeziaves tik keturio
lika menesiu.

PRASZE MOTINOS 
PALAIMINIMO

PKIESZ NUSIŽUDYMĄ.

Sunbury, Pa. — “Greicziau 
I namude, duokie man savo pa
laiminimu nes jau eisiu.” — 
Taip tai kalbėjo Angelo Do
manto, in savo sena motinėlė, 
pavalgęs pusryczius ir pakol 
♦na motina galėjo dasiprast 
ka jo žodžiai reiszkia, paleido 
sau kulka in galva ir atliko ant 
vieltos. Jo szvogerka ir jos vy
ras buvo liudintojais lojo ne
laimingo atsitikimo. Priežastis 
savžudinstos badai buvo nesu
tikimas su paezia, kuri užvedė 
skunda ant persiskyrimo ir 
teismas ketino atsibūti atei- 
nanezia sanvaite.

APLAIKE
NETIKĖTA TURTĄ

ŽYDAS PAAUKAVO 
15 TUKSTANCZIU

DOLERIU
KATALIKU BAŽNYCZIAI.

Saginaw, Mich. — Acziu do
vanai Dovydo Shelenbergio, 
pamatas po nauja Katalikisz- 
ka bažnyczia Szv. Antano, jau 
pradėtas kasti ir neužilgio pra
dės statyt bažnyczia. Shellen- 
bergas paaukavo 15 tuikstan- 
cziu doleriu ant iszkasimo pa
mato. Prabaszczius Larry Sha- 
nnen, publieznai padekavojo 
jam už taip gausia auka, isz- 
aisžkindamas buk Shellenber- 
gaš ne yra jo parapijonas nes 
yra Žydiszlko tikėjimo. Toji 
bažnytėlė sudege apie du mene
siai adgal.

UŽMUSZE PACZIA NU
STUMDAMAS JA NUO

TREPU; PATS NUSI
ŽUDĖ.

Ackerman, Me. — Užmusz- 
damas savo paezia, nustumda
mas ja nuo augsztu trepu, Je
rome Fitsch, .5O metu, po Itain 
pats sau atėmė gyvastį per pa
sikorimą kamaraitėje ant 'dir
žo. Kunus nelaimingos poros 
surado kaiminka kuri atėjo pa
siskolint kėlės bulves.

MIELASZIRDINGI SZASZ- 
LAVU VEŽĖJAI JESZKO- 

JO JOS CZEVERYKUS.
Philadelphia, Pa. — Apie 50 

vežeju szaszlavu' isz miesto 
jeszkojo poros czeveryku ant 
miesto meszlyno per tris die
nas kuriu neteko Margarieta 
Lawson. Motere turėjo neszioti 
tam tikrus pasiutus czevery- 
kus ant kreivos kojos, kurie 
kasztavo gana brangei. Motere 
paliko czeveryku'S arti pelenu 
bleszines ir jos kaiminka ma
nydama kad tai sena pora cze
veryku, inrnete juos in bleszine 
su pelenais. Motere pranesze 
apie tai miesto valdybai kuri 
paliepė darbininkams sujesz- 
kot czeverykus bet ju nesurado 
Tada, bosas darbininku surin
ko nuo darbininku užtektinai 
pinigu ant pirkimo moterei 
nauju czeveryku ir toji net ap
siverkė kada jai pinigus intei- 
ke.

PO LHHCZIAI SAVO 
DRAUGO. “

Reading, Pa. — Nesitikėjo 
Amon Wallace, inžinierius ant 
Reading© geležinkelio kad jo 
draugas Bruce Otocker, kuris 
radosi pas ji ant burdo, butu 
turtingas ir paliktu jam po sa
vo mireziai deszimts tuks&ap- 
cziu doleriu.

Po mireziai senuko, motere 
Wullace’o peržiūrinėjo jo liku- 
czius ir surado testamentą ku
riame buvo užraszyta kad jis 
palieka viską del savo draugo. 
Tasai nemažai nusistebėjo ka
da 'perskaitė testamenta buk 
draugas palieka jam deszimits 
tukstaneziu doleriu. Senukas 
neturėjo jokiu giminiu ir rado
si pas Wallace ant burdo apie 
dvideszimts metu o kada buvo 
jaunesniu, dirbo ant to paties 
geležinkelio.

Senas Fotografistas

PUOLĖ ANT PEILIO, PER
SIPJOVĖ GERKLE.

Laport, Iowa — Puldama ant 
ilgo mėsininko peilio, kuri lai
ke rankoje ir norėjo gautis per 
tvora, Mrs. Wana Burke, per
pjovė sau gerkle ir mire in va
landa vėliaus ligonbuteje. Mo
tere svėrė 260 svaru ir tame lai
ke lipo per tvora, paslysdama 
ir peilis instrigo jai in gerkle. 
Motere turėjo da ant tiek pa- 
jiegu kad nuėjo namo apie du 
szimtus mastu ir ten sukrito 
ant slenksczio.

PRIE KO MOTERES LIEŽU
VIS PRIVEDA ŽMOGŲ.

Toledo, Ohio — “Dabar turi 
gera proga apsivesti su trecziu 
vyru, 'bdt del Dievo, neprispirk 
ir ji prie atėmimo sau gyvasties 
per tavo nuolatini malima lie
žuvio kaip padarei su manim.”

Toki tai laisžkeli paliko Emi
lias Rucinski, czionaitinis far- 
meris savo paežiai, kuri ji be 
paliovos koliojo be reikalo ir 
nedavė malszios valandėlės to
dėl nutarė atsikratyt nuo jos 
ir rasti pasilsi grabe. Žmoge
lis užsidėjai kilpa ant kaklo, 
szove sau in galva ir tokiu bil
du atsikratė nuo liežuvninkes 
moteres. Jis buvo anJtru vyru 
tosios nelabos moteres ir pali
ko szeszis vaikus,

William Jackson, 97 mdtn, 
senas kareivis ir fotografistas, 
ana diena nutraukė balt-nami 
Washingtone, D. C. Jacksonas 
taipgi nutraukė paveiksią pir
mutinio geležkelio kada da bu
vo jaunu vyruku.

— Kas minuta Amerike ki
ta ugnis nuo užsidegimo alieji
niu skuduru ir popieru, kurios 
padaro bledes kas minuta ant 
50 doleriu.

—■ Amerikoniszki magazi
nai ir kitoki mėnesinei laik- 
raszcziai iszskiriant laikrasz- 
cziu, daro bizni apgarsinimuo- 
sia ir prenumeratoje po 800 do
leriu kas minuta.

Europine Kare
— Japonija rija seile ant 

Holąndiszku salų (Dutch East 
Indies), jeigu Vokietija už
kluptu ant Holandijos ir pri
stos ant szalies Vokietijos, ka
rėje.

— Alijentai karsztai bom
bardavo Norvegiszka miestą 
Stavanger, kuri Vokieeziai bu
vo užėmė ir eroplaiiai bombar
davo miestą Trondheim. Vie
nas Angliszkas laivas likos .pa
taikintas per Vokieczius.

— Norvegijoj alijentai mu- 
szasi su Vokiecziais, kurie pra
dėjo apleidinet savo pozicijas.

—• Isz Balkairu daeina ži
nios buk penki kariszki laivai 
Anglijos, Francijos, Italijos, 
Rusijos ir Turkijos patruliuo
ja Dardanelio susmauga.

— Italija szaukia naujus 
rezervistus ant kariszkos tar- 
nystos nes mano stoti ant sza
lies Vokietijos ir tai neužilgio.

— Prancūzai ir Anglija 
badai nusiuntė 20,000 savo ka
reiviu in Norvegija priesz Vo
kietija.

— Alijentai sutiko pirkti 
nuo Suv. Valstijų daugybe ero- 
planu už viena bilijoną doleriu 
kuriuos ketina naudoti ant ka
res lauku, todėl Amerikonisz- 
kos dirbtuves eroplanu dirba 
diena ir nakti.

— Amerika keltina paskir
ti 95 milijonus doleriu ant ap
siginklavimo nes kaip kur gre
sia pavojus artimoje Alaskoje, 
kur ketina pastatyti eroplanu 
stoti. Taipgi padidins skaitli 
kariuomenes del kurios pa
ženklins deszimts milijonu do
leriu ant apsiginklavimo.

§ Daugiau kaip 60 procentą 
insziurenc pinigu1 iszmoka 
kompanijos gyviems ne kaip 
mirusioms žmoniems.

§ Skaitlis Amerikoniszku 
kareiviu, kurie serga isz prie
žasties paskutines Svietines 
Kares ir aplaikineja paszialpg 
sziadien yra 68 tukstanezei.
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Kas Girdėt
■szydamas suszelpimo. Naszle 
j prižadėjo jam duoti pietus jei
gu isznesž maisziuka su pele

liais, ka tasai ir padare. Isz- 
neszdamas pelenus rado mai-. 
sza su pinigais. Vargszas gale-1 
jo pasiimti visus pinigus betl 
turėdamas ežy st a sanžine ir ži-| 
nedarnas kad naszlei pinigai1

Silpna Mergaite
Pakele Milžiną

Europine kare pradeda, ant. 
tikrųjų iszsivystinet, platinasi1 
kasdien daugiau ir luina kas 
karta baisesne.

Apgynime Norvegijos eina yfa' reikalingesni ne kaip jam 
smarkus musziai kuriuose Vo- 1Rlnesze jai ir atidavė, 
kiecziai likos smarkiai supliek-) 
iti. In kėlės dienas muszio keti
no žūti apie penki tukstaneziai 
Vokiszku kareiviu ir daug lai- 
yu. Žinoma Vokiecziai tai uz- 
ginezina ir tvirtina kad jau tu
ri Norvegija po savo czebahi.

Taip bus ir toliau laike ka
res, kur viena szalis užginezys 
viena kitai. Reidio ir telegra
mai skelbia viena diena vie
naip o kita diena kitaip. Laik
raszcziu korespondentai nega- 
Ii sinnsti in Amerika tikru ži
nių o kad ir kokias siunezia tai 
negalima joms tikėti.

Naszle neiszpasakytai nu
džiugo isz surasto skarbo, pa-1 
sidali’no pinigais su vargszu' 
pusiau ir abudu staigai pasili-' 
ko turtingais. Kek buvo pini
gu tai abudu užtylėjo.

Vargszas sultiko pasilikt pas 
naszle ir prigialbet jai gaspa-^ 
dorysteje ir kaip girdėt tai už 
keliu menesiu su ja apsipa-' 
ežiuos.

Į -K-K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-K-k-k-k-k-k-^-k-k-K-k Į 

Į KAIP INSTEIGTI* 
: AMERIKOS 
1 PILIETYSTE

Kl. — 1920 m. isztekejau užl 
*i Amerikos pilieczio. Persisky-* i _ 1 ____ ’
-- ---- —....— — .. . —y —

* i tekėjau bet mano dabartinis pensijas tik moka taip ilgai
* vyrais yra ateivis. Ar asz skai- kaip asmenys gyvena, toje vals-
Ji tomą piliete ar ateive? , tijoje kuri jiems pensija moka.

i 4-K-**********-O**4*4*4|

te prie civiles tarnystes, tai ta 
pensija jai bus mokėta iiepai- 

J Į reme 1928m. 1932m. vėl isz- sant kur ji gyvena. Senatvės

CHAS. E. KLINGER 
TINKAMAS KANDIDATAS 

ANT KONGRESSMONO

Mažai kandidatu kurie eina 
, ant visokiu urėdu kurie bus

ĮAngliszki laikraszcziai pagi
ria turtinga szeimyna isz Ver- 
monto kuri yra susigiminavu- 
si su seniausioms szeimynoms 
Amerikoj kad nesiprięszino sa
vo šuneliui apsipaeziuoti su 
mergaite paeinanezia isz var
gingo stono ir alteiviu levu, ko
kia tai Eessie Rychovich, pa
prasta darbininke czeveryku 
fabrike.

Nebutu tame nieko stebėtinų 
nes tankei girdime apie viso
kius apsivedimus bet svar
biausia yra tas, kad szeimyna 
tojo jaunikaiezio ne tik kad 
neriprięszino tam apsivedimui 
bet prieszingai da szirdingai 
priėmė mergaite po savo pa- 
stogia. Maltyt tieji žmones yra 
ant tiek iszminfingi kad neda
rė jokio skirtumo apie turtą, 
tiktai žiurėjo ant panos Rycho- 
vieziutes puikaus pasielgimo, 
gero budo, gero gyvenimo ir 
bile ji mylėjo szirdingai ju su
siu ir tasai jiems užtikrino kad 
jaunavedžiai bus laimingi ir 
užganadinti vienas isz kito. (J 
priek tam altsimine kad ir ju 
protėviai pribuvo czionais kai
po grinoriai.

Kokia tai Katre Kruszezye, 
inejus in narna Milwaukee, 
Wi-s., užlipo ant asztunto laips
nio tiksle atėmimo sau gyvas
ties, ne kaip kentėti bada, szo- 
ko žemyn ir rado greita, mirti. 
Jos vyras gyvena Ryppone, 
yra girtuoklis, nesirūpindamas 
apie savo paczia ne vaikus. 
Savžudi tįsta. buvo priežastim 
vargo ir sarmatos kokia ken
tėjo varginga motere su vai
kais nuo girtuoklio vyro.

Patricija O’Keefe, kuri sve
ria tiktai 6-rtvaras, | >ak ei e sži- 
ta milžiną, Wayne Long, kuris 
sveria 200 svaru, .ant savo pa
ežiu. Toji mergaite parode sa
vo drūtuma, del Szimtu žmonių, 
Venice, Kalifornijoj. Wayne 
sako kad toji mergaite yra 
drueziausia visam sviete pa
gal savo metu ir svaru.

Kanadoje gyvena daug žmo
nių paeinancziu nuo Ėrancu- 
ziszku ateiviu. Norints tieji 
žmones gyvena Kanadoje nuo 
szirnto metu bet da vis užlaiko 
kalba savo tėvu. Ne tik kad jie 
neisztautejo bet da suFrancu- 
zeja nuo ju Anglikai ir Airi- 
sziai.

Ana diena sude Montreal, 
kur stovėjo kaipo liudintojas 
■koks tai Airiszis James O’Har 
rigan. Kada jam rasztinin'kas 
perskaitė prisiega Angliszkai 
tai atsiliepe: “Je ne parle pas 
Anglais,” kas ženklina “Asz 
nekalbu Angliszkai. ’ ’

Kitaip su musu Lietuvęis. 
Jau pirmoje gentkarteje atsi
tinka kad jeigu in juos pra- 
szneki Lietuviszkai tai atsako: 
“I don’t, speak Lithuanian.” 
O kas bus už kokios 25 metu? 
Dings visai Lietuviszka kalba 
Amerikoj.

:: In pora žmonis sueitinejc 
iisz meiles ir i-sz reikalo, bet 
tankiausia isz kvailumo.

:: Jeigu kam nori gerai vė
linti tai velinkie jam lengvos 
szirdies ir sunkios maszneies.

:: I Ar tave vargina pakram
tais? Jeigu vargina, tai galvo- 
kie apie rytoju. Rytoj busi lai
mingas.

Sztai 'ka tūla mergaite isz Fi
ladelfijos pradines mokyklos 
parasze apie kare:

“Karvepriguli prie naminiu 
'gyvuliu nes jos tvartelis pa
prastai pristatytas prie grin- 
czios. Pilvas karves yra apau
gės plaukais kaipo ir galva ir 
kojos. Daugiausia isz jaucziu 
pareina isz kaimu. Miestuose 
juos matyt tiktai pas 'buožė
mis. Žmogus (turi daug naudos 
isz jaucziokaip tai: mesa, skū
ra ir kitus dalykus. Jeigu jau
tis yra karve tai duoda, pieną. 
Jautis ne yra jautis, tiktai taip 
vadinasi. Karves maitinasi au- 
guolems bet ėda ir sziena. Kar
ves vaikszczioja su mergoms 
ant pievų. Kartais karves yra 
ankleis ir traukia vežimus. ” 
Nemažai daraktorka prisijuo
kė isz tokio apraszymo beit mer
gaite pagyre už jos iszaiszkini- 
ma pagal jos supratima apie 
karve.

re tūlas Episkopolinis kunigu- 
žis apreikszdamas kad bažny
tiniai szliubai stojasi “.kas 
karta pagoniszkesni ir bjaures
ni.” Pagal musu nuomone, ar 
szliubas atsibus mažam kam
barėlyje pas skvajeri arba pui
kioje ba’žnyczioje su iszkilmin- 
goms ceremonijoms ir papuo- 
szimais — nedaro jokio skirtu
mo.

Szliubas bus visados szliubu, 
kuris priguli tik nuo tuju ypa
tų, kokis bus ju vedusis gyve
nimas-ateityje. Galima maus
tyti apie vedusi gyvenimą 'bet 
ne apie szliuba. Pasielgimas 
vyro ar moteres, kurie likos su- 
riszti mazgu moterystes ir tik 
tada bus svarbus ir laimingas 
o ne kur szliubas butu paimtas.

At.— Savo pirmu apsivedi-|Mums praneszk kokia pensija rentelmi a|teinancžiuose rinki
mu tamsta ingyjai Amerikos žmona gauna, tik tada galėsi-imuose. 23 Balandžio (April), 
pilietyste. Persiskyrimas neat- me atsakyti'tamstos klausymą. I aĮ)lĮapie parėmimą koki 

aplaike Charles E. Klinger, isz

i \mu tamsta ingyjai Amerikos'žmona gauna, tik tada galesi-Kl. — VT>STPlaukes 12 metu,;
asz -atvažiavau in
Mano tėvas, Amerikos pilietis, 
mane arsitrauke. Jis mirė 1930 
m. Laikvti mano dabartini dar- i 

j ba1, turiu parodyti kad esu
szios szalies piliecziu, kaip ta 
galiu daryti ?

At. — Paduok aplikacija del 
! “certificate of derivative'citi
zenship” (form 2409). Su apli
kacija pasiusk tėvo pilietystes 
popieras ir tavo gimimo metri
kus, arba isz mokyklos kortelę 
apie'tavo mokslą, szita kortele 
parodo, kad tamsta buvai ne
pilnametis kuomet atvažiavai.
Nevedė Vyrai Negali Legali

zuoti Buvimą Vykstant in
.Kanada.

Kl- — Girdėjau, kad jūreivis 
. kuris atvyko nelegaliai iii szi

ta szali p,o 1924 m. dabar gali 
legalizuoti jo buvimą užmokė
damas taksus prie Kanados ru- 
bežiaus. Ar tai teisybe ?

At. — Ne. Jeigu iszvažiuotum 
in Kanada ir isz ten bandysi 
invažiuoti in Jung. Valstijas, 
tamsta sulaikys prie rubežiaus. 
Legalizavimo būdas, kuri tam
sta mini, lieczia tik žmonas, 
vyrus, tėvus ir nepilnameczius 
vaikus Amerikos Piliecziu, ku
rie gali reikalauti ne'kvotinio 
ar irmenybes kvotoje stovio.

Ateiviai, nelegaliai ežia, jei
gu nori legalizuoti ju buvimą 
gali tai daryti tik iszvažiuojant 
isz Jung. Valstijų ir praszyda-

’ mi regulariszkos imigracijos 
vizos nuo Amerikos konsulo 
užsienyje. Dabar labai sunku 
gauti tokiu vizų.

Amenka. I 
ta mlin! k '

eme Amerikos pilietyste. Nuo 
Rugsėjo 22 d. 1922m. apsivedi- 
mals nepamaino moters pilie
tyste, taip antri 
nepamaino tavo 
vi. Esi Amerikos piliete.

linuose 23 Balandžio (April) 
I...

Iszmintingas ir mokytą? 
žmogus sako kad jis nieko ne
moka o kvailys ant tikrųjų ma
no kad jis yra szviesiauses./

^Žinome visi kad dangiszka
Saule szvieezia po visa svietą. I gh’iasi kad moka visas kalbas, 
Prie to galima prilygint ir že-i 
jnisžka “Saule”, laikraszti,! 
kuri yra prasiplatinus po visa 
svietą ir szvieezia del žmonių . ■■ • ■ į-
ir ju pralinksminimo. Ant to 
turime davada. “Saule” yra 
skaitoma net Alaskoje nes isz kalbos ir dialektos. Tosios kal
tos tolimos szalies aplaikeme1 bos dalinasi ant sekaneziu da- 
laiszka nuo ponios Frank Va- ‘ l'ju: Europoje žmones kalba 48 
tiulis, isz Healey Fork. Poni kalboms, Azijoj 156, Afrikoj 
Valiulis raszo kad'be “Saules” j ” ' *' ” ’ ~
butu jai labai nuobodus gyve-' 
VI > VA rt > •> 'l'-.ilv .V. A .. 4 lt .Cl A .Vii J J VA. a

Žinunai ir profesorei kurie

lame labai biustą nes iszmokti 
visas ’kalbas ant svieto yra sun
ku ir negalimu daigtu.

Nesenei padalytas suraszas 
mokslincziu parodo kad ant 
svieto randasi: 2,679 visokios

Ateiviu Liuos-noras Isz- 
važiavimas.

Kl. — Ar teisybe kad federa
te valdžia susekus nelegaliai 
apsistojusi ateivi, jam leidžia 
liuosnoriai iszvažiuoti isz Jung. 
Valstijų?

At. — Tas priguli nuo aplin
kybių. Kartais deportuojamas 
ateivis tuoj immigracijos afi- 
cieriu suimtas ir pasodintas 
ant pirmo laivo kuris apleidžia 
szia szalli. Taip elgiasi su atei
viu su kriminaliu rekordu arba 
su ateiviu kuris priguli prie 
neinleidžiamu kliasu. Kitiems 
ateiviams pavėlina sutvarkyti 
savo reikalus priesz iszvažia- 
vima ir liuosnoriai iszvažiuoti. 
Bet tie ateiviai turi užmokėti 
keliones iszlaidals.

Aplankymas Kanados.
Kl. — Su žmona ketinu va- Herndon, Pa., kandidatas ant 

kongresmono, ne tik isz North
umberland pavieto bet ir isz 
Schuylkill. Nėra abejones kad 
kandidatas Klinger yra tinka
mas žmogus ant tojo dinsto 
iperstatyt žmones kaipo kon- 
gresmonąs, Washinglton, D. C.

Ponas Klinger gimė Red 
Cross, Pa., penktas kūdikis isz 
skaitliaus vienuolikos. Pralei
do jis tiktai ketures dienas mo
kykloj pakol daejo lyg devynių 
metu amžiaus bet per savo pat- 
moksla daejo lyg savo tikslo 
moksle pats per save.

Turėdamas vienuolika metų, 
dirbo pas ūkininką už 4 dole
rius ant menesio. Praleidęs 360 
dienu mokykloje aplaike diplo
ma ir vėliaus užbaigė mokslą 
Berrysburg Akademijoj ir Sus- 
quehanna universitete o susi
laukdamas 16 metu, pasiliko 
mokykojum pubUikinejo mo
kykloje, mokydamas per 17 me
tu, aplaikydamas už darba po 
25 dolerius ant menesio.

žinoti in Kanada. Esu pilietis 
is apsix ėdimas i ]Kų mano žmona vis ateive. Ar 
pilie.ystes sto-l j^anaja mus inlets?

. ...------------- ......... | At. — Amerikos pilietis bei
Kiek Jaunieji Uždirba prie jkliucziu gali vykti in Kanada,

N.Y.A. | ];asi$vecziuoti. Pasiimk su sa-
Kl. —- Kiek in menesi galima]' pilietystCiS popieras, Ame- 

, Amerikos gi
mimo metrikus — nes Kana
dos immigracijos peržiūrėtojai 
to reikalauja. Jeigu žmona tu
ri immigranto identifikavimo 
kortele arba pasporta lai su 
savim neszasi. Bet jeign netari 
tu dokumentu, ji turi žinoti 
ant katro laivo ir kada atva
žiavo in Jung. Valstijas. Jeigu 
Kanadoj ja sulaikytu tai tele
gramas pasiunstas in atvažia
vimo uosta patikrintu jos lė- 
galiszka inleidima in Jung. 
Valstijas.
Kada Ateivis Sveczias Iszteka 

už Pilieczio.
Kl. — Ar motere, atvykus 

ežia ifcaipO sveczias, gali lega
liai pasilikti jeigu ji iszteka už 
Amerikos pilieczio?

At. — Ne. Ji turės apleisti 
kfaszta ir gavus Amerikos im
migracijos viža svetimoje sza- 
lyje gales legaliai sugryžti. 
Kaipo Amerikos pilieczio žmo
na ji gales gauti immigracijos 
viza Kanadoj. Del tolesniu in
formacijų tegul ji tiesiog susi- 
nesza su Foreign Language In
formation Service, 222 Fourth 
Avenue, New York City.

Informacijos apie Sociale 
Apdrauda.

Kl. — Kada gavau savo so
ciales apdraudos kortele, asz 
padaviau informacijų apie ma
no tikrus metus,‘ženybos stovi 
ir 1.1.

Tu informacijų niekad ne
daviau savo darbdaviui ir ne
noriu kad jis ju turėtu. Ar jis 
tas informacijas gali gauti nuo 
Social Security Board?

At. — Ne. Instatymas reika
lauja kad visos paduotos infor
macijos kaslirik kociales ap
draudos, butu laikytos konfi- 
dencijaliszkai. Yra bausme isz 
$1,000 arba vienas metas kalė
jime už iszdavima informacijų. 
Ar Senas Pensijonierius Gali 

Vėl Pradėti Dirbti?
Kl. — Sulauksiu 65 m. Vasa

rio men. Regulariszkai uždir
bau apie $75. in menesi nuo 19- 
36 m. ir man pasakė kad ga
liu gauti pensija isz $23.17 in 
menesi. Ar man ta pensija vis 
mokės jeigu asz nutareziau 
gryžti vėl prie darbo?

At. — Gali vėl gryžti prie 
darbo kada nori bet mėnesiniai 
iszmokejimai sustos per tuos 
menesius kada uždirbsi dau
giau kaip $15. in menesi.
Kuomet Senas Pensijonierius 

Pamaino Adresą.
Kl. — Gyvenu Iowa valstijoj 

ir gaunu senatvės pensija. A” 
ta pensija sustos jeigu isžva- 
žiuosiu apsigyventi kitame ap
skrityje ar kitoje valstijoj?

At. — Jeigu tamsta gauni se
natvės pensija isz Iowa valsti
jos ir jeigu apsigyveiisi kitoje 
valstijoje suprantamas daigtas 
kad Iowa sustos mokėjus tau 
pensija. Kreipkis prie savo 
vietinio pensijos biuro Ikaslink 
persikelima in kita apskriti.

—F.L.I.S.

At. — Amerikos pilietis be

■aliniai v‘m pilietystes popiet 
uždirbti prie National Youth j r^<<)S pasporta, Ame
Administration?

At. — National Youth Admi
nistration duoda biedniems 
studentams darbus kad jie ga
lėtu ant toliau® tęsti ju mokyk
los ar kolegijos darba. Tie stu
dentai tik paskirta laika in die
na dirba. Auksztesnės mokyk
los studentas gali užsidirbti 
$6.00 in menesi, kolegijos stu
dentai nuo $15. iki $20. in me
nesi ir baigė kolegijas studen
tai $30. in menesi. Pereitais 
metais net 435,000 jaunuju ga
vo pagelbos nuo National 
Y out 11 Adm i n i st r a t i on.
Sociales Apdraudos ir Valstijų 

Pensijos.
Kl. — Sulaukės 60m. vis isz- 

galiu dirbti. Kada sulauksiu 
65m. mano sociales apsaugos 
kortele arodys tik apie penkis 
tūkstantis doleriu uždirbtu al
gų. Kiek pensijos galiu tikėti 
gauti ? Jeigu nebus gana mano 
užlaikymui, ar valstija dar 
prides kiek nors pinigu mano 
užlaikymui ?

At. — Jeigu tamstos sociales 
apdraudos kortele parodys kad 
uždirbai iki penkių tukstancziu 
doleriu tai mėnesiniai i-szmo- 
kejimai bus $16.67. Tie pinigai 
tau bus iszmoketi per visa gy
venimą ir nepaisant ar turėsi 
kitu ineigu. Gavimas tu iszmo- 
kejimu nesulaikys tamsta nuo 
praszymo valstijos pensijos 
bet ar tamstai iszmokes senat
vės pensija (valstija) prigulės 
nuo aplinkybių. Jeigu tamsta 
turi vaiku kurie tave gali už
laikyti 'tai valstija senatvės 
pensijos nemokės.
Ateiviai Kurie Pasiliuosavo 
nuo Militariszkos Tarnystes.
Kl. — Atvažiavau in szita 

szali 1912m. ir iszsiemiau savo 
pirmas popieras 1915m. Kada 
mane szauke prie militariszkos 
tarnystes 1917m. asz reikala
vau paliuosavimo kaipo atei
vis. Paežiu laiku atidaviau ma
no pirmas popieras. Dabar asz 
apsivedžiau su Amerikos pilie
te, ar galiu praszyti Amerikos 
pilietystes?

At. — Po instatytau, Kongre
so priimtu Liepos 9 d., 1918, 
piliecziai ar pavaldiniai szaliu, 
kurios buvo neutrales per Pa
saulini kara, ant visuomet su
laikyti nuo Amerikos pilietys
tes, jeigu jie atidavė ju pirmas 
popieras del nenorėjimo tar
nauti militarisZkose pulkuose 
laike pasaulinio karo. Apsive- 
dimas su Amerikos piliete ne- 

,pagelbės tamstai ingyti Ame
rikos pilietyste.

Ar Galima Gauti Amerikos 
Pensijas Užsienyje.

Kl. — Mano žmona ketina 
važiuoti in Szvedija szia vasa
ra. Dabar ji gauna pensija isz 
$18. in menesi, ar jai ta pensija 
bus mokama jai būnant Szve- 
dijoj?

At. — Priguli nuo pensijos. 
Jei ji gauna pensija už tarnys-

Isz priežasties mažos algos, 
pradėjo pardavinet mokyklų 
knygas 1911 mete,- laike vaka- 
ciju, ir per paskutinius 22 me
tus tuom užsiimdavo. Ponas 
Klingeris. buvo visados geru 
Krikszczioniu ir lankosi-' in 
bažnyczia savo iszpažinimo. 
Buvo nuolatos geru veikėj-ųhl 
kas kiszasi mokslo ir publiki- 
nio gyvenimo.

Ponas Klinger buvo iszrink- 
tas ant urėdu du kartu savo 
paviete Northumberland ir 
sziadien yra burmistru savo 
miesltelyje.

Ant Kongressmono 
13-tam DISTRIKTE 

(Demokratas) 

Susidedanczio Isz Northumberland 
ir Schuylkill Pavietu.

CHAS. E. KLINGER
Herndon — Northumberland Pavieto

Ar Iszdeportuotas Ateivis 
Gali Atgal Sugryžti?

Kl, — eigų ateivis iszdepor
tuotas isz Jung, Valstijų, ar jis 

I gali vėl sugryžti, turėdamas 
i-iu a -t • A/-O • m immigracijos viza?114, Amerikoj 468 ir Oceaniko- ' . ... ._

• nn TT- a i n — lai priguli nuo liszde-
portavimo priežasties. Jeigu 
ateivis iszdeportu’O'tas del kri- 
minaliszkumo, beprotystes ar
ba del kitus rimtos priežasties 
jis niekad negali sugryžti in 
Jung. Valstijas. Kiton pttsen, 
ateiviai iszdeportuoti del nele- 
galio i n važiavimo ir kurie ne
priguli prie neinleidžiamu klia
su, gali kreiptis prie Darbo 
Sekretoriaus ir praszyti leidi
mą vėl gryžti. Jeigu ateivis tu
ri giminiu ežia, tai greieziaus 
gali iszgauti toki leidimą. Bet 
jegu jis ir gauna leidimą jis ga
li atvykti tik už meto laiko po 
diena jo iszdeportavimo.

Persiskyrimas ir Amerikos 
Pilietyste.

butu jai labai nuobodus gyve-' je 119. Visos tos kalbos yra 
nimas ir tik per “Saule” jos į naudojamos kas diena. Žino- 
gyvenimas yra linksmas ir ja|ma, ne'kurios kalbos susideda 
suramina visame per ilgas die-į tiktai isz keliu szimtu žodžiu 

kaip tarp AfrikonisZku sztamu 
yra žmonių kurie naudoja ma
žai žodžiu ant susikalbėjimo.

Uas.
Reikia ir tai primyt kad 

laiszkas siuneziamas isz Alas- 
kos daeina in Mahanoy City, 
mums, net in dvylika dienu.

Taip, ne tik tolimoje Alas-
juuj m o u. pc-. koj ‘1 Saule ” prasklaidina savo nuieima m pa»is.uiiuiii» ue-

lenais, kurie stovėjo po pe- spindulius beit ir po visa svietą szimts metu, isz visu daliu svie- 
nW! n A n a J  A K b. JaI 4- A ---- .....A : j. _ .1 _ __ _  - ’ •

Kokis tai skupuolius, Mak
są Tatnall, isz Petersburg, Va., 
buvo susiezedines daug pinigu 
ir paslėpė juos in maisza su pe-

§ Norints apie deszimts 
tu'kstanczei daktaru pribuvo in 
Amerika in paskutinius de-

TEISINGAS — TINKAMAS 
KANDIDATAS

£<iPraszo Jusu Balso Ir In tėkmės®®

czium. Žmogelis ana diena Ii- o tai del to, kad yra vienas isz 
kos užmusztas per automobiliu popularisžku laikraszcziu del 
ir tai taip staiga! kad negalėjo musu žmonelių kurie ji supran- 
ine paežiai pasakyti kur jo tur
tas- buvo paslėptas.

In kėlės 'dienas po palaidoji
mui užmuštojo, atėjo in stu- 
jba 'kokis tai nudriskėlis, pra-

ta ir žino 'ka skaito.

Nekurie žmones turi papro
tį daug gerklioti isz mažu prie- 
žascziu, kaip tai nesenei pada-

to 'bet ne vienas isz j u neeme 
egzaminą sziose valstijose — 
California, Arizona, Indiana, 
Vermont ir District of Colum
bia ir nei vienas tose valstijose 
neprisiege ant Suv. Valstija 
pilietybes kad pasiliks ukesu 
szio sklypo.

PARSIDUODA AR LEISIS 
ANT RANDOS GERA 

FARMA. ■ . <
Parduosiu ar par audavosi u 

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,

T ’ U
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J >Per Daug Iszsižiojosu Su Savo Pažiūromis
/Pasilik sveikas iki septynių J vyliausia duktė, pamaczius ® J
meltu. į stebėtina sutvėrimą, persigan-

Ir isznyko kareiviui isz akiu.' do ir iszhego laukan. Antra sto- 
Kareivis žiurėjo paskui ji, j<> kaip akmuo ir ne žodžio ne

patraukė pecziais ir norėjo per- galėjo prakalbėt — ant galo 
si^egnot bet tuoj atsiminė sau dsztare: i
duota žodi. Apsivilko žaliu sur-1 — Ar-gi tai žmogus?! Turi 
dotu ir sieke in kiszeniu o per- baisa žmogaus ir auksa bet 
sitikrines jog jame pilna auk-1 bjauresnis yra už žveri. Velin- 
so, užsidėjo meszkos- kaili ir nu
ėjo in miestą.

Gerai jam buvo per visus me
tus; baliavojo, gere, ubagams 
auksa dalino ir priedeliu jam dos tai yra geras žmogus jeų 
nestokavo. Bet antra meta pra-. 
dėjo iszrodyt kaip kokis bai l 
dykia, nagai užaugo ilgi, vei-' ir. rnzaaejai jam jog vre- 
daš visas apželes o buvo taip na įsz mus pasiliks jo pati ir 
purvinas jog jeigu pasėtu ant
jo rugius tai tieji pradėtu augt. Asz pasiliksiu jo pati. 
Žmones pradėjo iszalinti nuo jo, 
už viską turėjo mokėt deszimts , 
kartu daugiau nes niekas ne
norėjo jam nieko parduot ne 
priimt ji ant nakvynes. Kas 
diena apdovanojo ubagus dvi- , 
gubai idant už ji melstųsi idant 
Dievas ji užlaikytu sveikatoj !
per sepltyriis metus. Gulėjo ant 
meszkinio kailio laukuose. Žie
moms laike suriku buvo jam su
rast kur prieglaudos o niekas 
prie stalo nenorėjo priimt nors 
ir už didžiausius pinigus per 
ka ir mažai gaudavo maisto.

Viena kąrta o buvo tai jau ' 
ketvirtas metas jo sunkios pa
kiltos, visas suszales ir alkanas 
užėjo in kareziama bet gaspa
dorius ne tik ka ji neprieme in 
kareziama bet ir tvarta užraki
no idant žvėrių ne iszbaidytu. 
Tada meszkutis iszsieme viena 
ir kita sauja aukso isz ikisze- 
niaus ir parode gaspadoriui; 
tas ji truputi sugraudino, nulei
do ji in koki tai tuszczia kam
barį ir paliepė idant niekam ' 
inesirodytu.

Atnesze jam maisto, apmal- 
szino bada ir atsigulė kampe
lyje ant meszkos skaros. Vaka
ras jau užėjo ir jis norėjo kuo- 
greieziausia užmigt 'kad sztai 
artimam kambaryje davėsi gir
deli tykus žlumbejimas.

Atsikėlė ir pradėjo klausyt 
prie duriu: iszgirdo jog kas te
kis kalba su dideliu gaileseziu 
ir vela žlumbia.

Kareivis turėjo gera szirdi; 
atidarė isz valios duris ir inki- 
szo galva in duris. Ant jo regė
jimo žmogus kambaryje isz isz- 
gasezio norėjo pabėgt.

— Palauk, vardan Dievo nie
ko tau blogo nepadarysiu! — 
paszauke nelaimingas sutvėri
mas.

Iszgirdes žmogiszka baisa, 
žmogus sustojo ant slenksczio o 
mesžkutis szirdingais žodžiais 
iszklausinejo jo pasakojimo 
kaip jis nesenei sirgo sunkia li
ga ir dabar negali užsiimti jo
kiu darbu o kad neturi kuom 
užsimokėti todėl godus locni- 
ninkas namo nori ji intrenkti 
in kalėjimą.

— O jeigu tau tik apie tai ei
na tai nesirūpink apie pinigus;

■ su noru tau prigialbesiu tiktai 
atsimink kasdiena sukalbėt po-

- teri idant mane Dievas da už
laikytu per keturis metus.

Tai pasakęs iszpyle vargszui 
pilnus kiszeriius aukso ir juo
kėsi, žiūrėdamas ant jo džiaug-, 
smo ir dyvo.

— Klausyk, — tarė žmogus,
— nežinau kaip Ituriu tau pa- 
dekavot! Esi mano geradejum. jos vedeja, arba kaip ja Ang- 
Eikim pas mane, turiu tris dūk- : iįS7jkai vadina Drum Majorette, 
deris, puikiausias, nuo paezios' gai yra ,pana jeanne Ladd, isz 
žvaigždeles. Kada jos dažinos Swampscott, Mass. Ji tai vede 
ka man padarei, kožna norės gavo bena laike parodos mieste 
pasilikt tavo paczia tai iszsi- St. Petersburg, Fla. Laike sa- 

! rinksi pats kuri tau geriausia -Vo garbe ir titulą laike parodos 
patiks. I ikareiviu ir seimo kuris atsibu-

mus- apsipaeziavom, kožnas tur taip nuo szios dienos vadinsie-' Sutiko ant to su noru Mesz- vo 1939 mete.

& Žmogus Meszka
GENEI, labai senei pasibaigė 

kare, sukuopino atsitarnavu
sius kareivius ir jie likos nu- 
■siunsti namon, karalius, laike 
pakajaus nebuvo sztant užtai- ; 
kyli tiek kareiviu.Jie eina kuo
pelėms; katrais turi paczia, vai
kus, tai jam skubu o kuris turi 
teveliąs ir gimines tai links
mas juos prispaust prie szir- 
dies o kuris turėjo gaspadorys- 
te tai mislino ka namie užtiks 
ant lauko.

Vienas isz tokiu kareiviu, 
jaunas vyrukas, ėjo nuleidęs ■ 
galva ir nesiskubino namon. 
Neturėjo jis paezios ne vaiku, . 
ievai senei jau buvo numirė o 
broliams nenesze jokio turte- : 
Ii o, per ka nebuvo tvirtu ar ji 
jyrolei priims su atvirom szir- 

/dimi.
O ka turėjo daryti? Kada 

iszgirdo apie kare, negalėjo se- ■ 
ddt, kaip jie už pigiaus; pame- ■ 
te lauka ir nuėjo tarnaut del 
karaliaus norints jie jam paša- i 
ke jog jeigu sugryž namon su ' 
tuszcziom ranlkom, tai telgul ne- 
su'gryžta namon. Jaunas ka- : 
reivis kariavo naršei, nebijojo ' 
neprieteliaus ir nedrebėjo ; 
priesz ugni nei karda už ka je- 
nerolas už jo narsumą užkabi
no ant krutinės ženklą užsitar- 
navimo ir narsumo. Paskarbis i 
iszmokejo jam prigulinezia už- ; 
mokesti, prietelei suspaudė : 
jam ranka ir visi judinosi isz i 
vietos. Dabar pats vienas pasi
liko ant placzios pu s tynos.

Taip eidamas mislina sau 
kaip ji priims jo brolei: ar duos 
jam dali turto ir ar pavėlins , 
jam pasilikit po pastogia? Eina į 
ir mislina. Sžtai jam užeina ke- ■ 
lia augsztas žmogus žaliam sur- . 
dote, su arklio kojoms.

— Pažinsiu tave, — tarė ka
reivis bet tavęs nesibijau.

— Tuom geriau, narsune, 
geriau tarp saves susiprasim. 
Ka-gi 'sau vėlintai? Aukso ar 
smerties broliu?

— Atstok pagunda! — rikte
lėjo kareivis užpykęs: — netu
riu kuom užmokėt už tavo ftar- 
navima.

Velnias isznyko' o kareivis 
i ’ naršei nuėjo toliaus ir da 

priesz vakara atėjo pas savo 
brolius.

— Sveiki, mano mylimi bro
lei, — paszauke brolis — kare 
jau pasibaigė, priimkite mane 
in grinezia, gal prisiduosiu ant 
ko, pakol užeis kita kare.

— 0 ka pameszei isz kares?
— paklausė abudu godžiai.

Parode jis jiems narsos ženk
lą ir sauja smulkiu pinigu.

— Eikie sau po velniu! — 
.paszauke užpykę brolei : — Ne
turime czionais duonos del tin
giniu, žeme yra musu nes dir
bame ant jos ir įgrinczia musu 
nes ant mus žemes stovi. Nieko 
del tavęs czionais neturime.

— Tai ka-gi asz nebagelis 
turiu daryt?

— Daryk kas tau patinka, 
pats apsirinkai sau amata. Ėsk 
dabar geleži ir gerk žmonių 
krauja.

— Duokit man nors pernak
vot ir atsisveikint su savo tė
vynė.

Pasznabždejo brolei tarp sa
ves ir ant galo sutiko; davė 
szmota duonos, pasidalino va
kariene o ant rytojaus iszvire 
žirniu ir iszleido kareivi prisa
kydami jam idant daugiau ne- 
srigryžtu in teviszke.

— Matai broliuk, kožnas isz

rime vaikus ir negalime juos 
nuskriausti idant su tavim da
lintis. — Taip kalbėjo brolei.

Tai vela ėjo kareivis. Eida
mas taip per girria suvalgė jau 
paskutinius žirnius ir atsisė
dės sau ant kelmo, nuleidęs gal
va misli.no apie liūdna savo 
ateiti.

Sztai kas tekis pasijudino 
užpakalyje: apsidairė: vela 
stovi priesz ji tasai pats vel
niukas.

— Na ka, ar brolei atidavė 
tau kas'tavo ?

— Tai prie tavęs nepriguli— 
atsake kareivis užsimislines.

— Na, nepyk, mano narsu- 
ne, noriu- tavo gero. Duosiu tau 
aukso kiek tik norėsi bile tik 
persitikrincziau jog isz tavęs 
ant tikrųjų yra toks narsunas, 
kaip man sakai.
— Kareivis negali būti szesz- 
ku.

— Eh, eh! mano mielas, vi
saip atsitinka. Dirstelk užpa
kalyje saves.

Kas tokio pradėjo sznypszt , 
ir dūsaut užpakalyje kareivio. 
Tasai apsidairė ir paregėjo 
milžiniszka meszka kuri isz va
lios pradėjo artintis prie jo.

— Ha! — nusijuokė karei- ' 
vis o akys jo sužibo. — Palauk- 
gi, vaikine, senei turėjau norą 
su tavim susiremt, bus vaka
rienes! Ar pažitisti szita dud li
ke? Gerai grajina prie szokio.

Tai isztares paėmė meszka 
ant cieliaus, szove ir meszka 
puolė negyva.

— Gerai, — pagyre velnias, 
gerai! — Dabar, mano vaikine, 
pamislyk kaip tai butu, gerai 
turėti nuolatos pilnus kiszenius 
aukso? Brolei iszvare tave isz 
grinezios ir niekas tave nepri
ims. Ka tu moki? nieko; o 
pliek tam tegul tik užtrubina 
ant kares o tu pamesi viską ir 
eisi. Ne darbas del kareivio. 
Na, ka, prieteliau?

Kareivis pamislino sau apie 
savo beda, apie nemielaszir- 
dingus savo brolius ir tuszczia 
pilvą.

— Duszios tau neatiduosiu,
— tarė kareivis užsimislines.

— Kad ir raszyt nemoki o 
ant galo paklausyk ka asz tau 
pasakysiu, kokias tau lengvas 
isžlygas duosiu: Sztai per sep
tynis metus, be pertraukos, ne
siprausi, nesiszukuosi, nekirp- 
si nagu ne plauku ir nesimelsi 
isz ryto ne vakarais. Duosiu 
tau szita žalia sUrdota o mesz- 
kos kailis bus tavo sermėga 
ir guolis o kitokio tau ne vale 
bus turėt. Per ta laika turėsi pi
nigu kiek tik norėsi o po septy
nių metu turėsi pinigu iki ga
lui tavo gyvasties. Jeigu nu
mirsi in laika septynių metu 
tai busi mano locnastim o jeigu 
per ta laika pasiliksi prie gy
vasties, busi valnas o pagal mu
su sutaiką neturėsiu nieko prie 
tavo duszios. Na, ar tinki ant 
to?

— Jeigu pasiliksiu prie gy
vasties per tuos septynis metus 
tai neturėsi nieko prie mano 
duszios?

— Nieko.
— Hm, — tarė kareivis atsi

minęs apie kulkos szuvius ir 
kardus, tarp kuriu per tiek me
tu radosi o smertis jo nepaeme 
tai gal ir dabar turės toki gi
linki. Na, kaip bus, taip bus! 
Sutinku ant visko.

— Tai man patinka. Užsidek 
mano surdota, Meszkuti (nes

oziau numirt tuojaus ne kaip 
pasilikt jo pati. 1

Treczioji tarė:
— Mylimas teveli, kaip ro- 

„ „ g’i. 
iszgialbejo tave isz vargo ir ne
laimes o mus nuo sierakystes1 
ir bado. Prižadėjai jam jog vie

turime duota žodi daiaikyt.

Biednas Meszkutis tylėjo bet 
szirdis’ musze jo krutirieje ro
dos pauksztis kletkoje, kada 
klausė tuju žodžiu. Po tam nu
ėmė žiedą nuo pirszto, perlau
žė ji per pusią. Viena davė mer
ginai puse o pats pasiliko ant
ra ir Įtarė szirdingai:

— Pasimatysime už trijų me
tu o per ta laika turiu da ke
liaut. Tuom kart melskis už 
mane. Jeigu nesugryžeziau, 
bus tai ženklu jog esi nuo ma
nės valna. Kada sugryžsziu, 
atiduosi man puse žiedo, per tai 
paslėpk ji gerai iki tam lai-1 
kui.

Ir nuėjo.
Tėvas suspaudė duktere su! 

aszaromis akyse ir jos akyse ži
bėjo aszaros bet ji neverke nes 
nenorėjo tęva surūpini nerei
kalingu' verksmu. Apsirėdė in 
juodas szlebes, nesijuokė nie
kados ir tik darbe ir maldoje 
jeszkojo suraminimo. Tėvas 
mylėjo ja da labiau ne kaip 
priesz tai bet seserys juokėsi 
isz jos nuolatos ir erzino ja su 
savo juokais.

— Sergėkis, — kalbėjo vy
riausia nes tavo nikus mylimas 
kaip tave pamylės kada tai už
smaugs ant vietos. Tikra mesz
ka geriau iszrodo už ji.
. — Arba sues —dadave ant
ra — tu t old a saldi o žinomas 
daigtas jog meszkos myli sal
dumą.

— Puikei iszrodysite prie 
szliubo!

— O da puikiau prie szokio: 
meszkos myli szokt.

—Toliaus bus :—

A JĮ A- ♦ 1
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Suv. Valstijų asiuidinis in Kanada, ant tūlo susirinkimo 
už daug iszreiszke savo pažiūra kas kiszasi kares ir instojimo 
Amerikos in ta ji kruvina szoki. Už 'tai valdžia ji iszbare ir 
paliepė ateityje sulaikyti savo liežuvi, kas kiszasi Amerikos 
ir Anglijos. James H. R. Cromwell, pasiuntinis, stovi ant kai- 
reses, su savo paczia ir Amerikonisžkas Kanadiszkas konsu- 
]is, H. G. Hengstler.

Smarkiausia Kapelijos 
Vedeja - Drum Major

Geriausia ant svieto kapeli-

Tik toji mano kūma, 
Turi savyje perkūną, 

Kaip tik kada pasivėlinsiu, 
Ir ant laiko nepribusiu, 

Tai tuojaus pradeda rugot, 
Kad turi mane užvaduot.

Tylėk, mano kūmute, 
Jau to nebus, szirdute, 

Ir pradedu:
In Szenadori kokis tai sportas 

pribuvo,
Badai isz Illinojaus ir smarkus 

buvo.
Tuojaus kerszino visus 

sumuszimu, 
Kaip tik in viena karczema 

atėjo, 
Su savo drutumu girtis 

pradėjo,
Bet su tuom gerai neužkirto, 
Vienas vaikinas su stiklu in 

kakta kirto, 
Ženklą gera padare, 
Ir per duris iszvare.

Tai mat, kvailas sporteli, 
Kam neuždarei savo žioteli? 
Sztai ir palicmonas adbego,

Visiko iszklausihejo, 
Milžiną namo nuvedu,
Ir in lova paguldė, 

<) kada priesz 'skvajeri stojo, 
Da 25 dolerukus užmokėjo, 

O ta daktarėli kuris krauja 
jam paleido, 

Isz cypęs paleido;
Da tas sportelis daugiau 

aplaikys,
Jeigu adgal in 1 Ilinojų 

nenusibels.

Ilgai nelaukė,
Ant žemes partrenke, 

Gaspadorius namo stojo 
gelbet, 

Prie musztuko priszoko ir 
pradėjo kalbėt: 

“Kas tu do vienas esi, 
Kad musztis drysti?” 
Tuojaus duris parode, 

Stūmė laukan, net isz nosies 
burbulas pasirodė, 

Mat su nosia in duris pataikė, 
Kaip isz stubos laukan braukė, 

Ir ka jis perpykęs daro?
O-gi visztu szante atidaro, 

Skriaudžia viszteles, 
Nusuka joms galveles, 

Palauk tu Pakali, 
Ir tu nusisukti sprandą gali.

In Duboj u atsilankiau, 
Daug funiu ten macziau, 
Yra ėzia ir geru žmonių, 

Bet yra ir niekam netikusiu. 
Dirstelėjau ant vieno stryto, 

O buvo tai isz ryto, 
Kada in viena >stuba inejau, 
Tai visko ten pamacziau, 

Buvo ten ir puikios szermenys, 
Ant kuriu radosi kokis tai 

pavienys,
Kuris statėsi save už geriaus 

kantorių,
Giedodamas prie baru, 

Bet kada iszsižiojo, užspringo, 
Ir po velniu dingo.

ISZ LIETUVOS
NASZLE PAMYLĖJO

KAS ISZ TO ISZEJO.
, i- ■ J. 4 1 • .

Iii viena Skulkino miesteli 
atsilankiau, 

Ant vieno stryto patraukiau, 
Smarkei sau guglinau, 

Na ir ant kokio tai baliuko 
užėjau, 

Užėjus in tokias vietas, 
Randasi visur pleczkutes, 

Kožnam kampe užsitraukia, 
Kaip laukinei kauke, 

Visokeis balsais, 
Szuniszkai ir kiauliszkai, 

Žinoma kad prie girtavimo, 
Ir musztis užsimano.

O kad ant vieno aki turėjo, 
Puolėsi ant jo ir muszti 

pradėjo,

Alytaus aps'kr, Jezno vals- 
cziuije gyveno apie 70 metu 
amžiaus ūkininkas Adomas 
Ivanauskas. Kartu su juo gy
veno marti Domicėlė Ivanaus
kiene, kurios vyras jau szeszeri 
metai buvo miros. Vasaros 
darbams buvo pasamdytas 'ber
nas Aleksas Klebauskas. Alek
sas nei isz szio nei isz to mete 
aki in naszle Domicėlė. Juodu 
slaptai nuo kitu akiu susitik
davo, kalbėdavos apie ateiti ir 
geresni gyvenimą. Turto ne- 
turineziam bernui tokios kal
bos labai patiko, bet visa beda, 
kad tai nebuvo galima... nes 
senis Adomas dar gyveno o be 
to, sunku žinoti ar jis ir užra- 
szys pomirties turtą buvusiai 
brolio paežiai. Bet senis Ado
mas iszsitardavo, kad po jo 
mirties, ūki valdys Domicėlė.

Laikas slinko su viltimi at
eity. Staiga invyko netikėta

tai Adomas pradėjo Domicėlė 
permaina. Kažin kaip netike- 
su bernu intarineti. — Domi
cėlė, negražu, — tardavo A- 
domas. Bet pastabos ėjo vė
jais. Marti, kaip ir pirmiau, 
su bernu susitikinėdavo. — 
Jei szitaip, tai ūki užrąszysiu 
anūkams. Po tokios gTiėžto's 
kalbos, iszcimynoje santykiai 
pasikeitė. Visa laika bernas 
sznairavo in ūkininką. Kar
ta visa szeimyna iszejo in lau
kus dirbti. Namie nepasiliko 
nei gyvos dvasios. Prieszpie- 
cziais senukas Adomas Ivan
auskas nuėjo pažiūrėti in tvar
tus. Paskui ji paslaptingai x 
nuo darbu pasiszalino ir ber
nas Aleksas. Pusvalandžiui 
praslinkus, Aleksas grižo dirb
ti vienas. Kuomet visa szei
myna sugrįžo pietauti, buvo 
pasigesta senuko Adomo, Ado
mo niekur nerado. Tada ber
nas ir marti Domicėlė guodė, 
kad girdi, tur but, bus iszva- 
žiaves su reikalais in miesteli. 
Vakare visa szeimyna seme isž 
szulinio vandeni. Kibiras iri 
kažka atsitrenkė, o pasėmus 
vandeni pasirodė esąs kruvi
nas. Prie szulinio subėgo visa 
szeimyna. Pradėjo krapsztyti 
ir vargais negalais iszvindrivo 
lavona. Koks bitvo szeimynos 
nustebimas, kaip nelaiminga
sis pasirodė esąs Adomas. Szei
myna galvojo, kad Adomas gal 
per neatsarguma inkrites. Bef- 
nas pakinkė arkli ir nuvažiavo 
apie nelaime praneszti polici
jai. Padarius skrodimą, pasi
rodė, kad velioniui yra smar
kiai sudaužyta galva, praskel
tas kiauszas ir kaulo trupiniai 
sulindę in smegenis. Tardant, 
piemenukai pareiszke, kad jie 
mate berną selinarit paskui A- 
doma, o paskiau girdėjo prie 
szulinio triukszma ir kritimą. 
Piemenukai artyn ne ėjo, nes 
bijojo, kad bernas nesumusztu. 
Bernas piemenukams pagrasė, 
kad nekisztu nosies kur nerei
kia. Policija berną suėmė ir 
uždare in kalėjimą. Kalėjime 
tardomas nusikaltimą padaręs 
prisipažino. Kadangi velionis 
Stovėjo skersai jo laimei, tai 
nutarė ji paszalinti. Kaip tik 
Adomas iszejo, jis paseko ji ir 
inmete in szulini. Paskiau pra
dėjo žemyn metyti akmenimis..

Kaip bendxininke, atsakomy
bėn buvo patraukta ir Domicė
lė Ivanauskiene. Byla buvo 
sprendžiama Apygardos teis
me ir abudu nusikaltėlius nu
baudė: Aleksa Klebauska iki 
gyvos galvos, sunkiuju darbu 
kalėjimo o Domicėlė 15 metu 
sunkiuju darbu kalėjimo.

Su sprendimu nusikaltėliai 
nesutiko ir byla apeliavo. Czia 
Aleksas parode, kad nusi
kaltimą padare susijaudinės ir 
kurstomas Domicėlės, kad ja 
mylėjęs, ir nežinojęs ka bedar
ąs. Domicėlė gynėsi kad ji 
nužudyme visiszkai nedalyva
vo. Apeliaciniai rūmai, iszna-, 
grineje byla, Klebauskui baus
me sumažino iki 15 metu sun
kiuju darbu kalėjimo, o Dom
icėlei priteisė 10 metu sunkių
jų darbu kalėjimo. - .

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

laidoja Kanus numirėliai Fisaindo 
automobilius del laiddtuviu, Krik- 
Vestuviū ir kriokiama reikalams. ?

Bell Telefono NUrteras 78
! S2O W. Centre St. Mahanoy City w
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Žinios Vietines
.— Jonas Bankus, 34 metu, 

603 E. Mahanoy Avė., likos nu
vežtas in Locust Mountain li- 
gonbute ant gydymo keliu su
lauktu szonkauliu, kuris li
kos sužeistas laike darbo 
Mahanoy City kasyklosia Pa- 
nedelyje, kada state propus.

— Panedelyje sustojo Suf
folk kasyklos isz priežasties 
sugriuvimo virszaus szlopoje. 
Manoma, kad per lietu žeme 
likos sujudinta ir tas buvo 
priežaste sugriuvimo.
t Panedelio nakti, a;pie 2:20 

valanda, mirė Magdalena, my
lima pati Jono Banevicziaus, 
namie, Quakaike, szirdies liga, 
sirgdama koki tai laika. Ve
lione gimė Mahanoy City, po 
tėvais Magdalena Kliukinto. 
Kitados josios vyras laike 
saliuna mieste ir Quakake in 
kur nusikraustė apie 1913 me- 
tuose. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. Paliko vyra, 
įdvi dukteres, du sūnūs ir dvi 
bcserPs: Julija Mikuskiene ir 
Helena Johnson isz Bridgeport, 
Conn. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge, 9 vai. ryte, su bažny
tinėms apeigoms, parapijos ka
puose. A. J. Sakalauskas laido
jo.

>— Ponas Mat. Pavlauskas 
isz Shenandorio ir p. Albinas 
Gataveekas, isz Turkey Run, 
ana diena motoravo in Maha- 
tnoju, pasimatyti su savo drau
gais ir pažystamais, prie tos 
progos atlankė “Saules” re- 
dysta, nesi ponas (Par’fe.us'ka-s 
yra senu skaitytoju ir geru 
“busterių” “Saules.” Acziu, 
tamistoms, už atsilankyma.

— Žiauriai apskaito, kad 
Amerike nuo negerai intaisytu 
elektrikiniu dratu kyla ugnys 
kurios padaro bledes po 30 do
leriu kas minuta. Kam būtie

- .M.’-?
pavojui, jeigu turite mieste 
Flo Electric Co., (Florijonas 
Boczkauskas), 312 W. Pine 
uly., kuris užveda elektriką in 
namus, saugei. pagal valdžios 
inspekcija ir be jokio pavo
jaus ateityje. Jaigu turite koki 
elektrikisžka darba kokis jisai 
nebuitu, eikite pas ji.

. — Ana diena motoravo po
ni Mare Sznekiene, su sunum 
Jonu isz Shaft, Pa., atlankyti 
savo pažystamus, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” ro
dysite, nes poni Sznekiene yra 
szimt-procentine skaitytoja 

iąikraszczio “Saules” kuria 
labai myli skaityti, ir ragina 
kitus prie skaitymo. Acziu už 
atsilankyma!

■ — Gerai žinomas dentistas 
Daktaras Eugene McClosky, 
kuris sirgo koki tai laika ir li
kos nuvežtas in kariszka ligon- 
bute Filadelfijoje, mirė ten 
Utaminke po piet. Po užbai
gimui kares, atidarė savo ofisą 
Seivert’o name, E. Centre uly., 
bet paskutiniuose metuos turė
jo ofisą Halin name, E. Centre 
uly. Laike kares likos paženk
lintas kaipo kapitonas. Paliko 
paczia ir tris vaikus. Laidotu
ves atsibuvo mieste Hawley, 
Lakavanos paviete.

—i Kasyklos inspektoris 
Golden, drauge su steitine poli
cija ana diena peržiūrinėjo 
butlegerineis skyles, artimoje 
Park Place ir Knickerbocker 
kasyklų, kur žeme pradėjo 
slinkti in kasyklas. Visas sky
les ketina uždaryti, nes yra di
delis pavojus del 800 angleka- 
tsiu dirbancziu Knickerbocker 
įkasyklosia.

—■ Danielius Stanaitis, 30 
metu, likos aresztavotas per 
vaistine palicija už varyma au- 
tomobiliaus būdamas apsvai
gintu alkoholiam.

— Vaistine palicija davė 
žinia visiems angliniams but- 
iegeriams kurie turi skyles tar
pe Gilbertono ir Mahanojaus 
kad paliautu dirbti jose nes 
yra didelis pavojus ingriuvi- 
mo žemes po plentais.

—■ Kokis tai nesupratimas 
kilo tarp anglekasiu, ir supre- 
dento New Bostono kasyklosia 
per ka kasyklos neatsidare 
Panedelio ryta, kaip buvo gar- 
syta, pakol ergelis ne bus tin
kamai apsvarsytas. Suffolk 
kasyklos pradėjo dirbti Sere- 
doje.

Isz Visu Szaliu
UŽ 100 ZLOTU IR 
BONKA ARIELKOS
NUŽUDĖ MOTERE.

Lodžius, Lenk.— Teismas už 
nužudinima moteres Julijos 
Viniarįskienes, kuri negyveno 
su savo vyru, likos isztyrineta, 
buk ja nužudė josios prielaidi- 
nis Karolius Geresz, su ku-l 
finom susipažino kada radosi’ 
kalėjime. Persiskyrusios mo
teres -vyras, prikalbino prielai-' 
dini, kad nužudytu jo motere, 
už ka jam davė szimta zlotu ir 
bonka arielkos.

Anglikai Pasirengineja Ant Musziu SMERTIS 
ISZ GAILESCZIO —*—

NAMAS ANT RANDAVOS 
SU NAMINIAIS DAIKTAIS.

Namas ant raudos su vi
sais naminiais daigtais. Mo
kestis 'ne brangi. Atsiszauki- 
te po Nr. 513 W. Mahanoy 
Avė., Mahanoy City, Pa.

NELABAS PATĖVIS.
Gruszovo, Lenk.—Ūkininkas 

Jokūbas Halicki, įsugryžias nuo 
darbo, kirto savo podukterelei 
du kartus su kirviu per galva, 
kuri krito ant grindų mirsz- 
tanti. Iszgama tęva uždare 
kalėjime, o kada jo užklausta

Angliszki kareivei czystina armotas kurios net užrūdijo 
laukiant ant Vokiszku užklupimu ant fruntu. Todėl jas czys
tina ir parengineja ant greito pareikalavimo nes žino kad 
jau laikas prisiartina kada jas turės naudoti ant savo nevido
nu.

Thomas E. Dewey, Kandidatas Ant Prezidento

SHENANDOAH, PA.

— Juozas Miszkinis iszeme 
laisnus ant apsivedimo su pana 
Marijona Bogdaniute. Abudu 
isz miesto.

— Penki žmones vos apsi
saugojo nuo mirties kada ju ka
ras apsivertė netoli Tamakves. 
Nikalojus Kusaitis, isz miesto, 
likos lengvai sužeistas. Visi su- 
gryžinejo isz beisboles, isz Fi
ladelfijos.
t Margarieta, mylima pati 

Leono Spūdžio, 57 Main Road, 
Shaft, mire Nedėliojo, namie, 
sirgdama koki tai laika. Velio
ne gimė Amerikoj. Paliko vy
ra, sunu Juozą, motina M. An- 
tanavicziene, seserį J. Cary, 
brolius Bernarda ir Adolfą, 
kaipo ir penkis pusbrolius ir 
viena pussesere. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge ryta su baž
nytinėms apeigoms Szv. Juo
zapo bažnyczioje, Girardville] 
ir palaidota ant Szv. Jurgio 
kapiniu Shenadoryje. Grabo
rius Levanaviczius laidojo.

f Panedelyje mirė czio
nais gal seniausias gyventojas 
Juozas Kozlowski, turintis pui
ku amži 107 metu, kuris sirgo 
apie 21 metus, buvo neregiu 
per septynis metus. Senukas 
gimė Lenkijoj ir apsigyveno 
czionais 1883 metuose. Dirbo 
kasyklose per 50 metu bet 
per paskutinius 22 metus jau 
negalėjo dirbti. Paliko paczia 
89 metu, viena duktere, viena 
sunu, viena po-suni, dvi po- 
duktes ir daugiaus kaip 80 
anūku ir pro-anuku. Senukas 
turėjo dideles laidotuves, nes 
ji pažinojo daugelis žmonių.

Tamaqua, Pa. — Szi menesi 
pripuola metas laiko kaip mi
re gerai žinomas gyventojas 
a.a. Petras Matukonis. Tieji, 
kurie ji pažinojo, lai atsimena 
už jojo duszia su poterėliu.

—- Praeita Utaminko va- 
kara likos surastas lavonas 
upelukyje Mrs. Henrietta Die
ter, 201 Pine uly. Mdterele tu
rėjo apie 61 metu amžiaus. 
Koroneris su policija isztyrine- 
jo, kad tai buvo atsitikimas. 
Motere buvo atsilankius pas 
savo duktere Mrs. Everett ir 
sirgo nuo kokio tai laiko.

Kulpmont, Pa. — Mare La- 
koniene mirė Ashlando ligon- 
buteje in kuria buvo nuvežta 
ant gydymo kėlės dienas adgal.

del ko taip nedorai pasielgė su 
mergaite atsake kad taip no
rėjo padaryt nes jis nekente 
mergaites ir tik dykai valgi 
duona. Mergaite nuvežta in li- 
gonbute, mire in kelias valan
das vėliaus. Motina mergaites 
tame laike dirbo ant lauko ir 
dabar negyvena su vyru.

TRŪKIS SUMALĖ DAUG 
PASAŽIERIU.

Kerolesz, Vengrai.—Inžinie
rius lavoninio trūkio nematy
damas kelio laike dideles mig
los, neužtemino signalo ir per
važiavo per stoti, kur stovėjo 
apie szimtas žmonių, laukdami 
ateinanczio pasažierinio trū
kio. Kada trūkis atvažiavo ir 
sustojo, virszininkas ir ketu
riolika pasažieriu tarp kuriu 
radosi asztuoni kareivei radosi 
sumaltais ant szmotu po ^oko- 
motiva ir daug likos sužeistu.

PARDAVĖ SAVO KŪDIKI.
Glengore, Anglija.— Mrs. E- 

milija Schofield, 46 metu, var
ginga motere, turinti serganti 
vyra ir penkis vaikus, ant pri- 
kalbinimo savo kaiminkos, su
tiko parduoti savo jauniausia, 
dvieju menesiu kūdiki del kro- 
mininko, kuris neturėjo vaiku, 
už 20 svaru. Praėjus kokiam 
tai laikui, motina kūdikio pra
dėjo už daug lysti in akis kro- 
mininkui, spirdamasi daugiau 
pinigu, kuris ant to nesutiko. 
Tada motina ji apskundė, kad 
sugrąžytu jai kūdiki, bet sū
dąs nutarė, kad kūdikis pagal 
tiesas, priguli prie naujo tėvo 
ir fenais pasiliko.

- « ' • - į

:: Lietuviai kaip žuvis duo
dasi ant meszkeros nutverti, 
tiktai reikia nuo patrijotu da- 
žinoti, kokia kirmėlaitė ant va- 
siuko uždėti.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

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

į Union National Bank 
{ Kampas Main ir Centre St.
| MAHANOY CITY, PA. |

Thomas E. Dewey yra raketieriu nevidonas ir prokurato
rius miesto, New Yorko, kuris yra kandidatu ant prezidento, 
pasakė prakalba laike Republlkoniszkos konvencijos Chica- 
goje. Dewey užmetineja kad valdžia sziadien susideda isz po- 
litikieriszku raketieriu ir apgaviku kurie visokeis budais ap
gaudinėja valdžia.

Atsisveikina Gal
Paskutini Karta

Szitas kareivis, kuris sugry- 
žo isz karisžku lauku atlankyti 
savo szeimynele Londone, at
sisveikina su-savo šuneliu ku
ris gimė kada tėvas iszkeliavo 
ginti tėvynė. Gal tai bus pasku
tinis aitsisveikinimas tėvo su 
šuneliu nes nežino ar sugiysz 
namo ar ne.

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.

Ant Pardavimo Namas

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

—■ Puerto Rico iszsiuntine- 
je kas minuta in Suv. Vals. po 
13 tuzinu skepetaicziu.

—■' Bai-sikolei vėl inejo in 
mada Suv. Vals., kuriu fabri
kantai padirba, po du bai-slkc- 
lius kas minuta. .

— Amerikoniszkuosia pacz- 
tuosia kas minuta yra-sunau
dojama ■ po 20 rasZomuju 

j plunksnų.
— El Salvador, Pietine A- 

merika, iszsiunczia kas minufta 
in Europa del nukentėjusiu 
žmonių per kare, po 60 svaru 
cukraus.

— Neužmirszkite, kad ir 
Brazilija, Pietine Amerike isz- 
kasa kas minuta po du tonus 
anglių.

■— Japonija pargabena kas 
minuta po 20 svaru druskos 
isz Suvien. Valstyju.

— Amerika naudoja daug 
visokio! sprogstanczio materi- 
jolo kaipo parako, dinamito ir 
t. 't., po 500 svaru kas minuta.

Viena mergina per prikalbi- 
nima *avo tėvo papuolė in sun
ku nusidėjimą. Motina ja. sun
kei nubaudė, duktė pridedama 
prasižengimą prie i>rasižengi- 
rno, nutrucijo savo motina.

Kada tėvas, parvažiavęs isz 
keliones dasižinojo apie viską, 
subarė ir kankino da labiau ne
gera (lukteri bet toji, negalė
dama to nukensti, ir tėvui atė
mė gyvastį. Apsunkinta daug'- 

‘be sunkiu peržengimu iszbe.go 
j isz namu ir atsidavė ant gyve- 
I nirno paleistuvyscziu.

Atsitikimu ar tai stebėtina 
valia Dievo mielaszirdystes, in
ejo in bažnyczia tame laike ka
da kunigas isz sakyklos apsa
lk inejo inepabaigtia mįeiaszir- 
dyste Dievo, tarpe kitu žodžiu 
tardamas.

— Kad griekai tavo bus. rau
doni kaip ugnis, bus iązbaltyti 
kaip sniegas. Kada ir nežipe 
kaip surikus butu tavo griekai, 
kad butum užmuszes savo tę
va. ar motina, ’kad ir butum 
kaip Judoszius pardavės Poną 
Jezusa, kad ir butum kaip Mag
dale-a gyvenus [pasileidime, 
arbf kaip latras visa amži gy
venęs prasižengime, tai tau 
Dievas atleis nes jam sma
giausia. yra atleisti griesznin- 
kui katras tikrai prie jo atsi- 
verczia.

Susigraudinus labai. ta j a 
kalba, tuojaus po pamokslui 
priėjus prie kunigo ir klausė ar 
tas viskas ka kalbėjo apie mie- 
laszirdyste Dievo yra teisybe ?

Kada kunigas.paantrino, ji 
tarė: ...

—. Jeigų taip yra kaip -kal
bate, meldžiu tavęs iszklausyti 
maino iszpažinties ir užtąrykie 
už mane prie Dievo taip miela- 
szirdingo.

Kada iszklause iszpažinties,‘ 
pradėjo mislyti kokia jai už-

— Kas tai yra, teveli? — už
duot pakuta..
klausė. ...

Dabar da ne taip senei gynei 
mielaszirdyste Dievo bet da
bar rodosi kad nesitiki mano 
iszganymo?

— Suvisai ne, mano dukrele, 
bet del gerumo tavo dusziosno- 
recziau kad rytoj in czionais 
ateitum jiaklausyti pamokslo. 
Ir tokia tiktai tau užduodu pa
kilta.

Tada gavus iszriszima, taip 
graudžiom aszarom geradejys- 
tes, meiles ir gailesczio verke 
kad isz bažnyezios iszeįti nega
lėjo ir brangia savo duszia ,in 
rankas mielaszirdingo Dievo

-M —T -Į ■)!-JV-L«aEB=S——I

atidavė.
Pamokslininkas dasigirdes 

apie toki atsitikima, palietpe Už 
jos tluszia melstis žokonin- 
kams. '

Kada meldėsi iszgirdo baisa 
isz dangaus;

-— Nereikia už ja melstis ries 
ji melsis už jus.

Skaitykite “Saule” 
•X^Jm>*wJ**Jw*w***J***»*Jm5m8m5» 
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U. S. Senator 
JAY COOKE

. Philadelphia <

State Treasurer
JAMES F. MALONE 

Pittiburgh

Auditor General 
FREDERICK T. GELDER ?

Forest City

State Senator 
G. HAROLD WATKINS 

Frackville

Congress
IVOR D. FENTON 

Mahanoy City 

Legislature
1- st District, 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 ■

Delegate To National 
Convention 

Peter A. McCarron 
Pottsville 

Frederick Kessler 
Northumberland

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 Intekmes^*

ANT KONGRESMONO

Dr." Ivor D. Fenton

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar Mm 
nakti. Visada turi pil- jL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoja nu- • Į 
mirelius pagal naujau- I 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke R 
moterems. Prieinamos J.aa? prekes. S

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Beri Telefonas 532-J.

DR. IVOR D. FENTON ;

Sugražinkite Fenton’a In Kongresą!!!
PRASZO JIUSU BALSO IR PARAMOS




