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Isz Amerikos NESZE DRAUGO
GRABA

Szvedai Lavinasi Kariszkuose Manevruose

MOTINOS DARBAS 
NETURI PASILSIO, DIRBA 
SUNKEI BE JOKIOS UŽMO- 
KESTIES; DAVE SZEIMY- 
NAI 3,620 BUCZKIU; NU

SKUTO 3,120 BULVIŲ 
IR t. t.

Washington, D. C. — Szia
dien po visa Amerika suraszi- 
neja skaitli gyventoju ir kito- 
kes žinias kurios prisiduoda 
valdžiai ateityje. Bet ana die
na tūla motere, sakysime jos 
pravarde yra misiuke X, su
skaite kiek ji prisidirbo in lai
ka deszimts metu namie.

Toji moterele iszrokavo kad 
in laika deszimts metu paklojo 
lovas namie- 21,900 kartu, isz- 
eme szaszlavas isz skiepo 3,- 
650 kartu, užtepė sviesto ant 
duonos, savo szeimynai, 4,300 
Įjzmoteliu,

Misiuke X turi vyra ir ketu
ris vaikus ir isztekejo už savo 
yyro 10 metu adgal.

Per tuos deszimt metu pabu- 
cziavo savo szeimyna 36,200 
kartu, arba po du buczkius ant 
dienos del kožno nario savo 
szeimyneles. Ant kožnos gal
vos pripuola po deszimts bul
vių ant sanvaites, todėl ji turė
jo nuskudt net 31,200 bulvių. 
Užlipo ir Tiulipo ji Tropais per 
ta ji laika 73,000 kartu arba 
Užmynė ant 1,095,000 trepu. 
Priėmė visokius valkatas ir 
agentus prie duriu 5,200 kartu 
arba beveik po deszimts tokiu 
atsilankymu per diena. Patai
sė 7,800 poru pancziaku, pra
leido 15,600 miliutu skalbdama 
ir iszgriaže ant griažynes net 
50,700 szmoteliu drapanų, su
naudodama anlt to 19,536 sva
rus savo pajiegu.

O kiek tai kartu pridėjo ji 
szauksztuka prie vaiku burne
les kad juos pavalgydyt. Nuo 
asztuoniu lyg 18 menesiu am
žiaus, kožno savo vaiko, turėjo 
pridėti szauksztuka prie vaiko 
jburnos net 59,420 kartu.

Sztai, jums vyrucziai, m ote
les darbas per deszimt metu. 
P kiek tai moterių randasi ku
rios atlieka da kitokius darbus 
ppie kuriuos vyrai nežino ir 
nesirūpina? Dabar negalite ru
guti kad moteres nieko nevei
kia. Bet žinoma, randasi ir to
kiu kurios nedalypsti ranku 
prie nieko.

PATS KRITO NEGYVAS.

Vincennes, Ind. — Earl Lag- 
pow, 56 metu farmeris, likos 
pakviestas ant neszimo grabo 
savo kaimyno ant kapiniu, ku
ris mire Russel ville. Kada ne- 
sze graba ant kapiniu, iszemia 
isz karavano, staigai Earl ga
vo szirdies liga ir sukrito sza- 
le grabo savo kaimyno.

LIŪDNOS SUKAKTUVES JO 
GIMIMO DIENOS.

Lansdale, Pa. — James Ro
berts su paczia ketino ap- 
vaikszczidt trijų metu sukak
tuves gimimo savo sūnelio ku
riam iszkepe pyraga ir uždėjo 
ant jo tris žvakutes kaipo ir nu
pirko jam kėlės zobovdles. Tė
vas su dieduku ir šuneliu va
žiavo automobiliuje isz miesto. 
Vaikutis stovėjo prie duriu au
tomobiliuje, kurios nebuvo ge
rai uždarytos ir vaikutis isz- 
puole isz automobiliaus persi- 
skeldamas galvele nuo ko t ne
jaus mirė. Vietoje apvaiksz- 
cziojimo buvo iszermenys.

MOCZEKA PASKANDINO 
KŪDIKI.

Clearfield, Ohio. — Katre 
Koviczieiie, 35 metu farmere, 
gyvenanti apie deszimts myliu 
nuo czionais, buvo kVocZiama 
per palicija per kėlės dienas, 
nužiūrėta buk tai ji turėjo nu
žudyt savo padukrele, devynių 
metu Onute, instumdama ja in 
maža prųdeli kuriame mergaite 
prigėrė. Lavona mergaites .su
rado kaimynai iii kėlės dienas 
po paskandinimui ir paszauke 
palicija. Laike tyrinėjimo per- 
klausineta daug liudintoju ir 
ant galo nelaba moczeka prisi
pažino prie žudinstos. Motere 
likos uždaryta kalėjime.

Aplinkui Szvedija sziadien girdima dundėjimai armotu ir eroplanu, todėl szitas 
sklypelis taipgi pasirengineja ant kares apgynime savo sklypo. Ant paveikslo matome 
kareivius, kurie laivinasi szaudyme eroplanu ir milžiniszkas tankas, kurios pereina viso

kias prieszinybes ant kelio.

RADO 3 SUPJAUS
TYTUS LAVONUS
TAVORU VAGONUOSE.

Pittsburgh, Pa. — Dvejuose 
tavoru vagonuose, ant Pitts
burgh ir Lake Erie geležkelio, 
surasta trys supjaustyti lavo
nai nežinomu vyru kurie buvo 
supjaustyti rodos per gera 
dakkara arba mesipiuka -bet 
galvos vieno lavono nesurasta. 
Lavonai laivo supjaustyti in 
asztuones dalis. Manoma kad 
tai darbas pasiutusio “bucze- 
rio” isz Cleveland o,-kuris jau 
supjaustė daugeli žmonių ir jo 
da lyg sziai dienai nesurasta. 
Ant vieno lavono'buvo iszpjau- 
ta žodis “Nazis.” Isz kur tieji 
vyrai paėjo tai da neisztyrine- 
ta.

Europine Kare

NUTRŪKIMAI ANT PUODU
KO PANASZUS IN MUKA

| KRISTAUS.
Rauslį Creek, Pa. — Katre 

Koczeriene turi balta puoduką 
kuris sultruko ir sutrukimai ant 
jo iszrodo kaip Muka Kristaus. 
Sutrukimai yra panaszus in 
kryžių ant kurio kabo Kristaus 
Muka ir yra. gana aiszkus. Ko- 
tezeru szeimyna yra labai luo
tui nusistebėja ir guodoja puo
duką labai. Szimtai žmonių at
silanko pas juos kad prisižiu- 
Jdt tam nepaprastam reginiui.

NUMIRĖ IR VELA ADGIJO.
Worleyjtown, Ind. — Dakta

rai nutarė buk Mikolas Den
son, 16 metu amžiaus, tikrai 
yra mires nes jo szirdis visai 
paliovė plakus. Graborius pra
dėjo parenginet lavona ant pa
laidojimo o gimines aplink gra
ba graudžiai verke tokio jauno 
vaikino. Staigai Mikolas atsi
kėlęs paszauke: “Kas ežia pa
sidarė? Man labai szalta.”

Gimines, paregeja atsisėdusi 
lavona, dūme per duris o vie
nas buvo taip perimtas baime 
kad iszszoko perlanga. “Lavo
nas” iszlipes isz grabo, nuėjo 
in ku’knia jeszkoti valgio nes 
per dvi paras nieko nevalgė.

KOŽNAS VYRAS IR MOTE
RE SURUKO PO 1,000 

PAPEROSU.
Washington, D. C. — Iszdir- 

bysta paperosu czionais Ame
rikoj daug žymiau padidėjo o 
tai isz priežasties kad moteres 
ir merginos taipgi ruko. Praei
ta meta likos ju padirbta net 
16 bilijonu paperosu arba ant 
kožnos galvos pripuola po tūk
stanti paperosu. Valdžia todėl 
turi ’didesni pelną nuo tabako.

VOKIECZIAI TURI SLAP
TAM IŽDE 200 MILIJONU 

DOLERIU.
Washington, D. C. — Vokisz- 

kam “slaptam ižde” randasi 
daugiau kaip 200 milijonu do
leriu, pagal apskaitymu žinu- 
nu. Pagal federalliszko banko 
apskaita tai Vokiecziai turi tik 
29 milijonus doleriu aukse bet 
aiszku davadu yra kad Vokie
cziai turi paslepia savo slap
tam ižde daug pinigu kuriuos 
gali sunaudoti ant kariszku rei
kalu.

Vokiecziai mieme milžinisz
kas sumas pinigu, aukse, Dani
joj ir Norvegijoj, skaitliuje 1,- 
400,000,000 doleriu. Priesz tai 
Vokiecziai pavogė 64 milijonus 
doleriu aukse isz Austrijos ir 
67 milijonus doleriu aukse isz 
Czeko-Slovakijos. Bet nepasi
sekė jiems paimti isz Lenkijos 
auksa nes Lenkai priesz kare 
iszsiunte visa savo auksa in 
Francija.

London. — Anglijos karalius 
Jurgis iszdave ukaza kad vjsi 
vyrai, nuo 19 lyg 37 metu, užsi
registruotu in kariuomene ant 
tarnystes. Anglija pasirengine
ja ant pradėjimo musziu aut 
visu savo fruntu ir apgynime 
mažesniu vieszpatyscziu.

Berlinas. — Vokiecziai tvir
tina buk jie paskandino Ang- 
liszka transportini laiva su 
daugeliu kareiviu ir amunici
jos, kaipo ir viena Francuzisz- 
ka submarina.

Budapeszt, Vengrai. — Ang
lija pasiūlė Vengrams pagial- 
ba jeigu Vengrai pasiprieszins 
priesz Vokietija. Vengrai da 
nedave užtikrinanczio atsaky
mo ant tokio pasiulinimo.

London. — Anglijoj viesz- 
patauja didelis neužganadini- 
mas isz Chamberlaino pasielgi
mo ir kaip rodos jis buvo pri
spirtas atsisakyti nuo dinsto o 
jo vieta likos užimta per mi- 
nisteri Lord Halifax.

Amsterdam. — Holandija 
pradėjo pasirenginOt ant kares 
priesz Vokietija kuri geidžia 
pereit per ju sklypą. Visi rube- 
žiai yra apginkluoti.

SZAUKSMAS “UGNIS” BU
VO PRIEŽASTIM SUŽEI

DIMO 20 VAIKU.
Farrell, Pa. — Kas tokis pa

szauke “ugnis” czionaitiniam 
krutamuju paveikslu teatrely- 
je ir apie 400 vaiku pradėjo 
bėgti prie duriu kad gautis 
laukan. Norints tarnai stengė
si vaikus apmalszyti bet tieji, 
iszbauginti, grūdosi prie duriu 
ir vieni kitus mindžiojo.

Dvideszimts vaiku likos 
skaudžiai sužeisti ir keli suau
gusieji sužeisti. Varytojas pa
veikslu maszinos, stengdama
sis apmalszinti vaikus, rode 
paveikslus bet tas nieko nepa- 
gialbejo.

DA VIS DIRBA 
MUNSZAINE.

Philadelphia, Pa. —■ Arti 
miestelio Allaoway, valdžios 
inspektorei užtiko ant farmos 
Capriano Acquilino, tvarte, 
samogonka kuri vare kasdien 
po 1,500 galonu alkoholiaus. 
Du žmones likos aresztavoti ir 
-samogonka sudaužyta.

Paskutines Žinutes

§ Meile yra tuom lenciūgą 
kuris žmonių szirdis szildo, isz- 
risza rankas ir kojas ir džiaug
smo aszaromis girdo.

§ Kas isz kitu szposus daro 
tai pats ant juoko pasilieka — 
o prietelei dingsta,

Lewes, Del. — Amerikonisz- 
ka kariuomene inmete in Dela
ware upe visokios senos amu
nicijos už milijoną doleriu ku
ri sziadien yra netinkama ant 
szaudymo.

Sunbury, Pa. — Du banditai 
apvogė American sztora ant 
466 doleriu ir pabėgo pavog
tam automobiliuje.

—• Philadelphia, Pa. — Ve
ronika Visznievskiene, 4542 
Stiles uly. apskundė savo uosz- 
via, Mare Visznievskiene kad 
atiduotu jai jos mirusi vyra 
ant palaidojimo nes taip jis 
sau vėlino priesz mirti.

ISZTRAUKE SAVO DAVAT
KĖLĖ ISZ BAŽNYCZIOS 

UŽ PLAUKU.
Detroit, Mich. —- Nubodo 

Julijonui Napierskiui pervir- 
szinis lankymasis in bažnyczia 
jo pacziules kuri apsileido sa
vo kasdieniniam naminiam 
darbe ir prižiūrėjime vaiku ir 
nebago Julijono. Jisai aiszkino 
pacziulei kad Dievas nereika
lauja jos kasdieninio atsilan
kymo in bažnyczia nes gali ir 
namie pasimelsti bet visi jo 
meldimai nuėjo ant szunc uo
degos. Ant galo vyras, negalė
damas pertikrini savo pacziuie 
kad tokis Dievobaimingumas 
Ponui Dievui nereikalingas, 
nusidavė ana ryta paskui savo 
moterele in bažnyczia isztrauic- 
damas ja už plauku. Norints 
pacziule ji už tai apskundė bet 
magistratas buvo tos paczios 
nuomones kaip ir vyras ir ji 
paleido namo o moterei prisa
kė savo Dievobaimingumą tru
puti sumažini.

SUTERSZTA
MOTERELE

MOTERE APGAUDINĖJO 
VYRA LANKYDAMASI IN
PALEISTUVIU URVAS; 
MATE JA PATRULEJE.

Pittsburgh, Pa. — Andrius 
Gajda, parejas isz darbo, tikė
josi malonaus priėmimo nuo 
savo jaunos pacziules su kuria 
buvo apsipacziaves tik trys 
menesei adgal bet nusistebėjo 
neradęs jos namie ir nežinojo 
kas ,su ja atsitiko. Pradėjo jos 
jeszkoti visur ir po keliu va
landų bevaisingo jeszkojimo, 
sugryžo nulindęs namo.

Sėdėdamas ant gonkeliu nu
liūdęs pamate pravažiuojant 
palicijos patrule prigrūsta su 
aptersztoms balandėlėms isz 
paleistuviu urvos. Andrius žiu
ri ir netiki savo akims. Viena 
isz tuju balandėliu buvo pana- 
szi in jo pacziule. Pradėjo bėg
ti paskui patrule, užsikabino 
ant užpakalio ir taip davažia- 
vo lyg palicijos stoties. Sudžia 
■pradėjo iszklausineti areszta- 
votaises kurias suėmė toje ur
vo je — vyrus ir moteres ir tarp 
moterių Andrius tikrai pažino 
savo prisiegele. Andrius atsi
stojas priesz sudžia paszauke:

* ‘ Guodotinas sūdžiau, mel
džiu atleisk prasikaltima szi- 
itai moterei. Yra tai mano pa
ti... Ji paklydo ir gailesi už tai 
ir manau kad pasitaisys... Asz 
jai tikiu nes ja myliu... Ji no
rėjo rėdytis puikei o asz ant to 
negalėjau uždirbt ir neturėjau 
pinigu duoti jai ant paredu... 
Dovanok jai. Apleisim miestą 
ir pradėsim gyvenimą isz nau
jo.:.”

Sudžia per ilga laika negalė
jo prakalbėt ne žodelio. Gerkle 
jam užstojo girdėdamas ka vy
ras kalbėjo apgynime savo pa- 
leistuvingos moteres ir net po 
ilgai valandėlei, susijudinęs gi
lei, iszitare:

“Pirma karta savo gyveni
me sutinku taip atlaidų vyra. 
Už tavo gera ir nuolaidžia szir- 
di dovanoju tavo paklydusiai 
moterei. Imkie ja ir gyvenkite 
laimingai. ’ ’

Andriukas apleido palicija 
su paczia būdamas tvirtu kad 
eina in geresni gyvenimą. ■— 
Ar daug panasziu vyru randasi 
ant svieto kaip szitas Andrius?

TURTAS PANCZIAKOJE.
Philadelphia, Pa. — Laike 

peikratimo senu rakandu po 
mirusiai Mrs. Vera Romano, 
90 metu moteres, kuri mirė 
staigai szirdies liga, jos duktė 
rado motinos paneziakose de- 
szimlts tukstaneziu doleriu bu- 
maszkomis nuo 5 lyg 50 dole
riu. Senuke nepaliko jokio tes
tamento, gyveno kaip pustel- 
ninke, su niekuom neužsideda- 
vo ir nenorėjo kad jos vaikai 
ja. atlankytu. Sudas padalino 
pinigus del trijų dukteriu.

MOTINOS SAPNAS ISZSI- 
PILDE; MATE DUKTERĮ 

PASIKORUSIA.
Fredericksburg, W. Va. — 

Sapnas nuliudusios molinos 
apie nelaime savo dukreles bu
vo priežastim atradimo lavono 
mylimos dukreles, Mabel Dan- 
ning, 30 metu, kini slaptu bil
du dingo isz namu kėlės dienas 
adgal. Lavona dingusios mote
res palicija rado skiepe kuria
me gyveno, kabanezia ant vir
ves pririszta prie balkio.

Kada motina nuėjo iii mies
tą, Mabel, kuri buvo persisky
rus nuo vyro ir serganti nuo 
kokio tai laiko, iszsiunte savo 
asztuoniu metu dukrele ant pa
veikslu o pati nuo to laiko din
go. Kada mokina sugryžo isz 
miesto, mane kad duktė nuėjo 
pas kaiminka ir nesirūpino. 
Nakczia motina sapnavo kad 
mate savo duktere kalbanczia 
ant virvutes skiepe. Isz ryto 
davė žinia pallicijai kuri pribu
vus, rado tikrai kabanti lavo
na dukters.

—• Anglija iszduoda kas 
mimuita po 75 dolerius ant už
laikymo pamiszeliu, kuriu turi 
prieglaudosia net 150 tukstan
eziu.

UŽKASĖ SAVO MIRUSI KŪ
DIKI PO GARADŽIUM.
Marionetlte, Wis. — Neturė

dami pinigu ant palaidojimo 
savo mirusio kūdikio pagal 
Krikszczioniszka būda, Benas 
Williams, prisipažino palicijai 
buk tai jis buvo priverstas už
kasti savo mylima kūdiki po 
garadžium, kuri vėliaus sura
do naiijas locnininkas.

Williamsai iszsikrauste iii 
kitur o naujas locnininkas tai
sydamas garadžiu rado lavonė
li ir manydamas kad kūdikis 
likos ’nužudytas, pranesze apie 
tai palicijai. Vėliaus viskas isz- 
sidave. Williams pasakė kad 
neturėjo 'darbo ne pinigu ir bu
vo priverstas kūdiki užkasti 
toje vietoje. Miestas palaidojo 
kūdikio lavona ant kapiniu.

DARBO ŽINUTES
Pottsville, Pa. — Heading o 

kasyklos po visa aplinkine isz- 
dirbo szia sau va ite ketures die
nas. Visi stripinsai taipgi dir
bo tiek dienu.

Hazleton, Pa. — Daugiau 
kaip 750 anglekasiu su džiaug
smu sugryžo adgal prie darbo 
in Cranberry kasyklas. Praei
ta sanvai'te buvo apgarsinta 
kad tosios kasyklos daugiau 
nedirbs bet dažinota kad ap- 
laike daug užkalbinimu ir to
dėl vela pradėjo dirbti.

Gilberton, Pa. Valstija 
pavėlino sutverti nauja angli
ne kompanija kuri bus užvar
dinta Mahanoy Valley Coal 
Co., kurios locnininkai yra vie
na motere ir du vyrai. Szerai 
parsiduoda po 10 doleriu.

Harrisburg, Pa. — Valstija 
pasirūpino 11,410 darbu del 
bedarbiu in praeitus kelis me
nesius. i

Wilkes-Barre, Pa. — Per nu
kritimą anglių Prospect kasy
klose, likos užmusz'ti du arigle- 
kasei, Mikolas Danisz ir Jurgis 
Suez o sužeista Jonas Želionis, 
isz Old Forge, Severn Spader, 
isz miesto ir Jonas Valentą, isz

' Plains.
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Kas Girdėt
/ Motinos Diena!

Kasmet toji diena placziau 
yra apvaikszcziojama ir szir- 
dingiau atmenama. Tai szven- 
tei vis daugiau prasmes pri
duoda bažnyczios, mokyklos, 
laikraszcziai, vyriausybes ir 
visuomene.

Kiekvienoje gadynėje žmo
nes pasižymi tam tikromis do
rybėmis ir kartu apsireiszkia 
savotiszkai skaudžiu atsimini- 

t mu. Musu gadynėje bendrai 
imant, gal but žmones nėra ar- 

- szesneis kaip praeitais metais.
Bet musu gadynėje sžeimyni- 
nis gyvenimas netvarkingesnis 
negu buvo kituose metuose.

• Moterystes rysziai dabar labai 
pavojingi, persiskyrimai la
biau prasiplatinę negu kitados. 
Mes Lietuviai, szioje szalyje 
gyvendami, ne esame liuosi 
nuo tos Skaudžios szios gady-

• nes nelaimiu.
^_—-Nie‘kas neužginczys tos tie- 

i sos kad žmonių laime ir tautos 
stiprybe priklauso nuo gražaus 

. szeimyniszko gyvenimo. Kož- 
nas geradejas žmonijos s st o ja. 
už szeimyniszka laime, už ma
lonu szeimynini gyvenimą. Jis 
mums tvirtins ir teisingai ta 
■darys kad szeimyniszka laime 
yra pirmutine tautos geroves. 
Tautoje, kur daug randasi per
siskyrimu kur szeimynu ry
sziai visokeis budais yra trau
komi, tai joje stiprumas turi 
mažėti.

• ‘Tikrieji szios szalies patrijo- 
tai szeimynu griuvimo baisias 
pasekmes mato ir kad pikta 
sumažinus ir jam už akiu už
bėgus, remiama ir popularizuo- 
jama Motinos Diena.

Žmonių senoviszkas priežo
dis sako: “Vaikas be tėvo — 
puse sieratuko bet vaikas be 
motinos — pilnas sieratukas.” 

Szioji Mdtinos Diena lai pa
didina supratima motinos 

. reikszme ir pas mus Lietuvius, 
lai suprantą ir gerbia motinos 
augszta ir atsakominga jos 
dauba.

Pagerbkite savo motinėlė tą
ją diena jeigu da yra gyva, pa
saldinkite jos. gyvenimą, nes 
trumpas yra jos gyvenimas 
ant szio svieto o jeigu jau sil
sisi ant amžino pasilsio tai nu
eikite ant jos kapo ir sukalbė
kite kelis poterėlius už jos du- 
szia praszydami kad Dievas ja 
priimtu in savo karalysta už 
jos sunkius darbus ant žemes.

puse, kitaip daeis prie to, kad 
ateityje ant politikieriaus žiū
rės kaip ant kokio piktadario.

Vėl, politika yra tai “dorty 
game” o katras “dortinesnis” 
tai greicziau būna iszrin'kbas.

Italijoj likos susekta bauda 
susiorganizavusiu banditu ku- i rie turėjo savo sodyba ant ka-j 
piniii. Tieji banditai vaiksz-j 
czicdavo po kapines pasiredial 
in nebasziiinkus, insigaudavO| 
m antgrabius turtingu žmonių 
ir juos apipleszdavo nuo viso
kiu brangenybių.

Kam žmones laidoja mirų-J 
sius su brangenybėms kurios; 
yra nereikalingos del lavonu?į

Ant svieto randasi tokiu 
“apszviestunu” kurie tiktai 
blizga o ne szvieczia.

Yra tokiu žmonių kurie gei
džia kad; kilti butu geri o patys 
Kra niekam netikia — toki va
dinasi liipokritai ir veidmai
nei. Toki žmones patys iszduo- 
cla ant saves suda -— prisako 
kitiems gerai daryti o patys 
blogai elgesi.

Juk didžiausi girtuoklei yra 
skelbėjai blaivybes.

Kas nori ligonius gydyti tu
ri būti pats sveiku. — Pirmiau
sia lai save gydo o paskui ki
tus gydo.

Sztai ka ponia Magdalena 
Rutkauekiene, isz Baltimores, 
raszo apie apdaryma senos 
knygos: “Tariu szirdinga 
aeziu jums užltaip puiku apda
ryma mano senos maldakny
ges kuri dabar iszrodo kaip 
nauja. Todėl būdama užgana- 
dinta isz taip gero darbo, pri- 
siuncziu jums kita ant apdary- 
mo kuria atsivežė mano sesu
te isz Lietuvos. Jeigu kas turi 
sena knyga ant apdarymo, pa
tariu jiems prisiunsti pas jus o 
to nesigailės.” — Aeziu tamis- 
telei už pagyrimą musu darbo.

Rusijoj randasi gal ilgiauses 
geležinkelis ant svieto, kuris 
sujungia, per kaina, miestus 
Vladykaukaza ir Cis-Kaukaza 
su Tiflisu, Transkaukaze. Tie
ji abudu miedlai yra atitolinti 
vienas nuo kito per 128 mylės 
o tunelis turi penkiolika Ang- 
liszku myliu ilgio. Norints tieji 
miestai vienas nuo kito ne yra 
taip labai atitolinti 'bet geležin
keliu reikia važiuoti net 963 
mylės kad gautis isz vieno 
miesto in kita per kalnus. Ta 
sai itunelis sutrumpina kelione

Kuom arcziau prisiartina 
rinkimai prezidento Suv. Vals/ 
tijose tuo tankiau ir garsiam 
■politikierei pradeda apjuodi- 
neti prieszininkus ir ju parti
jas.

Žodžiu, nežiūri ant metimo 
visokiu purvu vieni ant kitu, 
bile tik paniekinet ir aptersz- 
ti savo prieszininka. Ar tai vie
na partija ar kita o žmones yra 
nusistebėja isz to ir saves klau
sia:

“Kur mes esame? Kokiam 
■szimtmdtyje gyvename? Ar 
mamdagus ir apszviesti žmo
nes, inteligentai, mylinti teisy
be ir viską kas yra geru, taip 
paniekinėtu save ir brolius sa 
vo?”

O kad taip isztikruju darosi, 
■parodo tai, kad musu visuome
ne da yra puslaukine. Žmones, 
gyvenanti ant szios žemes, už 
pen’kesdeszimts metu atsimins 
ant mus su paniekinimu. Todėl 
jau laikas kad poiiltikierei pra
dėtu manstyt apie moraliszka

Privalumai motinos yra szir- 
dingi kaip laumes juosta (ora- 
rykszte) — susideda isz skais- 
ežiu borvų, taip ir motina turi 
turėti skaistu būda, turi būti 
maloni, saldi, pilna meiles, mei
lingumo, szilumos ir tikėjimo.

Privalumai tėvo yra kieti, 
sunkus, asztrus, kaip isz plie
no kalti, kaip iszpjausitytas 
murmuras. Turi jis rūpintis 
apie pastogia del vaikeliu ir 
paczios, apie drabuži, o kiek 
da kitokiu reikalu iszskeczia 
rankas prie jo, szaukia paszial- 
pos ir kimba prie jo?..

Isztikro, viską iszpildyt kaip 
priguli tai yra iszpildymas di
deles užduoties bet taisęs už
duotis lengvai sverti, apleidi- 
neti ir j u nepažinti tai 
dineji pats save.

Aukauja Geleži Del

Visi gyventojai pradėjo rinkti sena geleži, vari, plieną 
ir kitokį metali, kad prigialLet savo tėvynei, isz ju dirbti 
annotas ir kulkas. Aukszcziau matome gyventojus au
kaujant metali, o žemiaus matome padirbtas kulkas isz to 
paties materijolo.

PAVASAR1S

Diena suilgejo ir oras atszilo
Nuo saules asztriu spinduliu,
Ir augsztosios pusnys visai jau sudilo
Ir ledas ant upiu giliu.

Isz paszalo ranku jau žeme isztruko,
Jau lenda kur-ne-kur žole,
Slaite-gi priesz saule, iszskleist neužtruks
Melsvus lapelyėziu's gele....

Bet vėl atsisuko žiemos apgynėjas,
Vėl puezia smarkusis sziaurys,
A7"ei žiba ant vandens plonas ledas užsidėjus, 
Negieda linksmai vyturys.

Teszvilpia sziaurys ir sniegus teatvaro,
Bet mano Vilties nesužeisi
Žinau jog be blogo nebera gero...
Ir vasara miela... ateis.

ANT -:-
MOTINOS KAPO

j^AULUTE nusileido ir sztai i 
szalka naktis apsupo žeme. į 

Žmones po sunkiu dienos dar
bu skubinosi poilsiu. Viskas 
aptyko. Tik kartas nuo karto 
isztikimi sargai, szunes, baisiai 
lodami užpuldavo nežinoma 
praeivi...

Buvo jau pusiaunaktis. Ra
mumėlis ant žemes. Vieszkeliu 
girdėjosi skubus žingsniai, ku
rie vien ir tearde nakties tyla. 
-— Kas tai butu? Piktadarys? 
'Gal vagis? O ne! Tai vaikas, 
kokiu trylikos metu, kur tai la
bai skubinasi. Apsitaisęs labai 
vargingai. Dideli sunkus ba
tai, apiplyszusi sermegaite ir 
visa jo sunykusi iszvaizda ro
do jo apgailėtina skurdą! Tai 
apleistas naszlaitis, piemene- 
lis!

Visi ilsisi o jis taip vėlai vie
nas bėga, skubinasi. Kokis-gi 
reikalas ji veja? Kur jis bėga?

Sztai baigiasi sodžius. Vai
kas pagreitina savo žingsnius. 
Priesz ji.kpinynas. Drebanczio- 
mis rankutėmis atsidaro jis ka
piniu vartus — ineįna. D.augy- 

kryžiu, kryželiu ir stovylu 
puoązia szia poilsio vieta bet 
vargdienis ju nemato. Nera
mios jo akys, jo szirdis jeszko 

§ Meile, tai svarbiauses'ko tai kito... Sztai dar vienas, 
Kristaus žodis kuri Jis davė; kitas žingsnis — ir vaikas su- 
meile tai visu natų motina — kniumba ant augszto naujai 
toliaus karaliene. 'supilto kapo.

— Tu ilsiesi, mylimoji mo
tute, o sztai prie tavęs atsilan
ko tavo nelaimingas sūnūs. O, 
kai asznorecziau numirti kar
tu su tavim! Kokia man butu 
laime kartu su tavim ežia juo
doj žemeleje gulėti. Buvai vie
nintele mano globėja, mano lai
me ant žemes o dabar, mano 
brangioji, mylimoji mamyte, 
tu nuo manės atimta... Vienas 
džiaugsmas tai pasėdėti ant 
tavo.szalito kapo, pasidalint sa
vo vargais...

Ilgai, ilgai klūpojo vaikas 
ant kapo, bet neverke. Jis bu
vo kietas kaip akmuo. Per jo 
apdegusi veidą nuriedėjo ne 
viena aszara.

Ilsėkis ramiai. Sudiev! — su- 
sznabždejo pakildamas. Ei
nu, bet vėl nėužilgio ateisiu... 
Ateisiu tau pasiskusti pas tave 
ant szi u smėliu kapo susiramin
ti... Sudiev! sudiev!...

Subraszkejo vartai... Vaikas 
kapinyną apleido. Bet dabar 
jis buvo linksmesnis, jo žings
niai lengvesni. Ėjo jis drąsini 
vela vargti ir kentėti.

O tep aųgsztai, augsztai ant 
dąngiszko skliauto malonus 
menulis, meiliai szypsodama- 
sis, lydėjo vąrgsza naszlaiti.

■ § Meile szventa tai amžino 
pakajaus skanumas kuris del 
mus po vargu užstoja; kaip 
medaus saldumas.

Lupos uždarytos o akys 
ir ausys atidarytos, yra del to
kiu anit svieto daug vietos.

BALTRUVIENE

Ji meiliai glaus savo baisiai 
sužeista sunu prie krutinės, l?u- 

CUŽEIDE ji prie Vilniaus ir‘ežiuos ji, .glamones, ramins.
nuvežė in Minsko kariszka-l °) szvent.a ir nesupranĮmpa 

jai ligonine.
Didelis, , szviesus 

del operacijų. Ant stiklinio sta-. 
lo nejudėdamas guli iszb'lysz- 
kes, sumenkęs žmogelis. Nelai-! 
mingas! Granatos kulka su-j 
triuszkinoijo abi rankas ir vie
na koja. Deszine ranka ir kojai 
vakar nupjovė. Sziadien-gi lyg 
peties pjaus kairiaja ranka nes 
gydytojai sako kad negalima 
bus iszgydyti.

Pradėta cldoroformuoti Ii- lies ^as ne^ui'i teises rugoti sa- 
o.011į jvaji likimą: jis laimingas^ jis

■ą < • i • -i i i v j • ' fni*! n pa.iaIuja i T) n a. fii uLfiMielaszirdystes sesele uždėjo, 
ant jo veido balta kauke ir at-j

■ MOTINOS MEILE

motinos meile!
kambariJ Toi 3™ 8™^"^ 

sės, tyriauses ir prakilniauses 
jausmas, kuris neturi nei ki-

i birkszteles savymeiles.
Motinos meile neturi jokiu 

egoistiszku tikslu.
i) Ji neklausia ‘fka asz gau-

| siu ’ ’ — tik duoda ir duoda vis
ką, ka iszgali duoti.>

Ir užtat kuris gali prigĮausti
1 savo galva prie motinos kruti-

Lietuvoje sunkus gyvenimas, 
(kda .sunkesnis, apaipaežia- j 

l’iiri ii vimus,
■Ka gali žmogus įganyti, 
Turi in Amerika-runyti.

Daugiausia taip.) vaidinamos 
N'iisiglen.zi ‘tpapelešy’i’

Szventos dzūkeles, 
Nilsiglemže kur pinigu,

Nuo savo tėvu, 
Paima koki berną, 

Im andarbko skverną, 
.■■-■. i Na irpribuna, 

Ne. ant raszkažiu, 
Pribuita tik ant badu,

Ant verksmu, 
. i Ir vargu.

Juk Lietuvoje daug geriau, 
Net grilku koszia valgyti 

gardžiau,
O ežia ne yra ramumo, 
Ne jokio linksmumo, 

Lietuvoje veluk sena merga
i . būti, 

Negu jaunystėje czionais 
ponauti.

* * *
“ O-gi ko tu in miestą eisi, 

Ko ten vil'ksiesi,
Ar-gi namieje nepąsedesi ? ’ ’ 

“Dusziuk, reikalą turiu, 
Namie būti negaliu, 
Prie kliubo priguliu,

Tai politikieriaut turiu.” 
‘'‘Tiek to, eik, eik,

O žiūrėk, tuojaus pareik, 
Ba jeigu kur užtruksi, 

Tai Ikudlu neteksi,
Dzievaž paimsiu szluota, 
Tai parodysiu tau vota.” 

“Dusziuk, dusziuk, nustok, 
Burna savo užcziąupk, 
Tu mane nesulaikysi.” 

“Ar da tu padla zaunysi, 
Ir da tu man priesziniesi ? 
Kaip matai szliperi nusi

trauksiu, 
Ir da per žanda užtrauksiu.”
“Du'Szka, duszka, susival- 

dykie, 
Savo sveikata czedykie, 

Bet asz eiti turiu,
An!t tavo zaunijimu nežiūriu.” 
“Da tu szunc-snuki sznekesi, 

Kaip szuo anit Žydo losi?”
Na ir pantapli paėmė, 
Per terla gerai užreže, 

Net pypke isz dantų iszpuole, 
In szmotelius susikalė.

'Sztai tuojaus susirupcziavo, 
Pirmiausia boba vyra užgavo, 

Tas bobai neapsileido,
Su bliudu bobelei in galva 

» paleido, 
Burdingierei priszoko, 
Isz to didelio striuko,

Pesztukus atskyrė nuo viens 
kito,

Bet ir vyras nuo mitingo 
pasiliko,

Tai tokios Filadelfijos 
naujieno.s.

* * *
Vienas vailkinelis mylėjo 

dukrele,
O paskui paėmė jos mamele, 

Pusėtinai gavo pinigu, 
Ir iszbego po plynių, 

Tėvas su dukra pasiliko, 
Džiaugėsi, nors be pinigu 

paliko,
Sako: tegul eina in pragara, 

Prikrimto manę gana, 
Ir da tiek prideczia,

Kad niekad jos nematyczia.

turi neapkainuojama turtą.
Motinos glėbyje gerai ilse-j J ' ' '

įsistojusi prie galvos tyliai ]a-J tis po dideliu sugirupinimu, po
skaudu vargu — ji supras, pa-

_,uciau_ t L£JO ViO1Vao____ guodos,’paskatins, suteiks vil- 
nejucziomis pamanė gydytojas ^°‘s’ me^e niekuoipet ne-su- 
ir atmete adgal rankas.

Pagis žmogus kuris visam 
gyvenimui (pasiliks toks bai
sus ubagas, kad vien tik jo isz
vaizda baidys žmogiszkus są- 
tverimus.

Žmogus be ranku, su viena 
koja... Ar-gi galės džiaugtis jis. 
gyvenimu, ar-i gražus bus jam 
paukszteliu cziulbejimai ir-gi 
ar negeriau butu mirtis kuri 
paliuosuotu ji isz tu begaliniu 
kancziu?

Mirtis... ' ‘
Szi viesznia iszgelbetu ji įsz 

skaudžiausi o vargo ateityj ku
rio iszreiszkimui nėra nei žo
džiu žmonių kalboje.

Kasžin — pamanė daktaras 
— gal ir pats ligonis sutiktu 
geriau mirti negu gyventi be 
reikalingiausiu kūno sąnariu. 
Dievas jam taip-gi dovanotu...

Daktaras atsistojo.
Jo veidas buvo susimastęs, 

galya sunkiai nusviro ant kru
tinės.

Jis sumanė bedarant pasku
tine operacija nužudyti ligoni 
nes vis tiek gyvenimas jam bus 
tik milžiniszka jure begaliniu 
sopuliu.

Netikėtai ligonis sujudėjo...
Daktaras priėjo prie jo ir pa

lenkės galva domiai klausėsi 
szirdies muszimo.

Staiga ligonis vos girdžia- 
mai sustenėjo:

— Motin... tu... mano...
Daktaras nugirdės tuos žo

džius, nubalo ir szaltas prakai
tas iszpyle jo kakta.

,— Ne! ne! — žaibo greitumu 
pralėkė jo galvoje prieszinga 
mintis. — Negalima jo užjnusz- 
ti... Tai butu baisi, neatlygina
ma piktadaryste. Jis juk turi 
motina, jis juk prie jos szau- 
kiasi. ,

Tai-gi dar yra szirdis, prie 
kurios sukepusiomis nuo karsz- 
czio ir sopuliu lupomis mel
džiasi ligonis, kuriai szis lavo
nas bus visu pasauliu. Per nak
tis gal nemiega gera motute, 

brokuodama dienas ir valandas 
kada sugryž isz kares jos nu
mylėtasai vaikelis. O jeigu jo 
nebus gyvo, jeigu gydytojas 
bus priežasltimi jo mirties, ar-gi 

. neverks per naktis ir dienas 
motinos akys, ar-gi neperse
kios piktadari skaudžiausi isz- 
metinejimai už padarytus mo
tinos szirdžiai sopulius.

Tegul jis 'buna be ranku iv 
be kojos, tegul bėga isz baimes 
nuo szio baisaus ubago maži 
vaikai, tegul visas pasaulis nuo 
jo szalinasi bet motina niekuo
met neapleis savo sunaus, nie
kuomet jo neatsižades neatsi
žvelgiant in tai, ar jis bus tur
tingas ar ne, ar sveikas ar bai- 
siauses ligonis, ar visu gerbia
mas ir niekinamas,

szino vaistus.
— Ir deTko-gi tas viskas, —

mažės, vaikai visuomet jai bus 
meilus ir brangus.

Tie-gi nelaimingieji, kurie 
neturi jau motucziu bei ku
riuos žiaurus likimas iszskyre 
su jomis — te visuomet nęszio- 
ja savo vaidentuvęję motinos 
paveiksią. Vien tik prisimini
mas apie gera motina paleng
vins jiems sunkią kelione be 
vado, priduos jiem daugiau 
kantrybes ir gal apsaugos, nuo 
daugelio negražiu ir nepadoriu 
pasielgimu, kurie galėtu skau
džiausiai sužeisti mylinczia 
motinos szirdi.

Už tat visi gerbkime moti
nos meile.

§ Geriaus auja žirniu prie 
dorybes ne kaip besiedos ir 
mėsa prie piktybes.

Naujas Lietu viszkaš

SAPltORIUS
Naujas Didelis Sapnonus 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot 
Knyga puikiai drucziai' 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
, . i Mahanoy City, P*.

SZI BANKA YRA NARYS J
Federal Reserve System j 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 1

Corporation
_ $_ _ l

Union National Bank |
Kampas Main ir Centre St. (t

MAHANOY CITY, PA. S

Č. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :

1
 Geriausią Ambulance •■5 

patarnavimas s z į o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

T. DU OFISAI:
MAHANOY CITY; S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str««| 
_____  fieU TeĮelanąa £32-i_____ t
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A TSIT1K1MAS
po-

laime ir džiaugsmas .tarp bro
lio ir sesers o kada užėjo vaka
ras, atsirado ir eglaite su dau
geliu žvakelių, žibėjo szviesa;. 
buvo linksma kaip danguje.

Garbe ant augsztybes Die
vui o ant žemes pakajus, žmo- 
niems gero noro!

i <•?<>(»■ jo ni w-rtiM >
Jonukas paėmė kepuraite,: 

dirstelęjo meilei ant motinos ir 
iszejo.
Ulyczios j^iesto pradėjo tus?.-- 
tytis pama^ęb ir žmonių jau! 
beveik nebuvo nes priesz taip 
didele szvente jau daugumas 
buvo apsireikalave.

Del to-gi Jonukas ėjo pats 
vienas ulyczia. Dairėsi malszei 
in visas szalis o veidelis buvo 
raudonas nuo szalczio. Ėjo in ' 
bažnyczia in kuria taip lankei 
su motina vaiksztinejo. Kada Į 
norėjo atidaryti duris, jau bu
vo užrakytos. Atsiklaupė tada 
ant szaltu akmeniniu trepu ir 
meldėsi kalbėdamas: — Bran- 
giauses Jezuleli, juik ir tu turi 
momtinele kuria myli — tai ir 
asz turiu mylima motinėle, tai 
mudu abudu su sesute praszo- 
me Tavęs labai, duok sveikata 
motinėlei o kitokiu dovaneliu 
nenorime.

Persižegnojo ir jau pradėjo 
asikdlt kad sztai pajuto keno 
tai ranka ant savo galvos ir isz
girdo meilu baisa:

— Geras ir doras esi vaike
lis! Kūdikėlis Jėzus iszklausys 
tavęs tikrai. Kaip vadiniesi?

— Jonukas, — atsake drasei 
vaikas, — o mano sesute Mor
tele.

— Kur gyveni ? — paklausė 
nepažinstamas.

— Tenais, toje augsztoje ak- 
menyczioje — ant pat virszaus.

Ir parode . su pirsztu ant 
vieno augszto namo.

— Bet dabar jau turiu grei
tai slkubyt namon nes mano 
motinėlė labai rūpintųsi apie 
mane o ji taip labai serga.

— Gerai, eik ir pasveikyk 
motinėlė nuo manės. Pasakyk 
jai jog rytoj pats atsilankysiu. 
Mislinu jog galėsiu kame pa
szelpti.

Veidas vaikiuko pražibo nuo 
džiaugsmo. Greitai nubėgo uly- 
ęzia net pasiszokinedamas o 
da greieziau trepais augsztyn 
bego kad pasidalint su motina 
tokia linksma naujiena.

— Motinėlė, motinėlė! — 
szau’ke jau, kada vos buvo 
slenksti peržengęs. — Rytoj 
ateis pas mus ponas kuri Kūdi
kėlis Jėzus prisiunczįa. Pasvei
kina jis grąžei o gali mus pa- 
szelpt. O, kaip geras tasai Kū
dikėlis del pavargėliu; Kaip 
tik pabaigiau maldele, stojo 
tas ponas užpakalyje manes ir 
asz suvis jo nepersigandau nes 
ji,s taip meilei ant manes žiurė
jo. Beveik taip, kaip tu, moti
nėlę.

Po tu žodžiu mėtėsi motinai 
ant kaklo, apėmė savo ranke
lėms ir pasakė:

— Ne, ne taip meilei, kaip tu, 
motinėlė, — ne; Taip meilei 
kaip tu niekas ant mus nežiū
ri, ne!
Motina nenorėdama turėjo nu- 
siszypsoti ir buvo laiminga ir 
didi isz to, jog yra geriausia ir 
mylimiausuia del savo vaike
liu.

Jonuk, ar tu mielini jog Kū
dikėlis Jėzus prisiuns ir eglai
te? — paiklause Mortele brole
lio, kada ėjo gulti. Sapnavo ji 
apie eglaite su daugeliu žvake
lių ir visokių amųolebu daugy
be, sapųavo tęve.b ir motinėlė.

Ant rytojaus buvo Kuczia.

Rėkaut r ei lauke vaikai sve- 
czio. Sztai pabąrszkino kas in 
duris; inejo svetimas žmogus 
in vidų. Prisiartino prie moto
re? kuri stovėjo prie stalo ir ta
re: — Persipraszau, jog drystu 
ponia atlankyti; nes sūnelis po
nios mane in czion patraukė. 
Kada pats vienas ėjau ulyczia 
ir iszgirdau meldžiantysi vai- 
kineli, ; stanavijau pažinti 
motina kuri augina taip Dievo
baiminga kūdiki.

Motina padavė pribuiszui 
kede ir pati prięsz ji atsisėdo.
— Taip, vaikai mano yra di
džiausia laime del manes nes 
lyg sziol mano gyvenimas bu
vo perpintas vargais ir kentė
jimais iszskiriant trumpa lai
ka gyvenimo su mano nebasz- 
ninku vyru.

Dailei dirstelėjo ant jos pri
buiszas.

— Biedna esi motere. Gal 
galėsiu-kame ponei paszelpti. 
Troksztu tai padaryti isz cielos 
szirdies.

Apsidairė po maža grinczele ■ 
kur viekas buvo szvaru ir gra
žiausiam davadia. Priesz ji ant 
stalelio gulėjo puikus siuvinys 
nuo kuriu akiu negalėjo nu
traukti.

— Gal ponia dirbi del kokios 
krautuves?

Motere patvirtino klausymą.
— Tai yra nuobodus darbas 

o gal ne kokia užmokestis, ar 
taip ?

— Taip, labai nuobodus ir 
reikia gerai temyli. Vienok, dė
kui Dievui ir už tai jog davė 
szioki toki uždarbi.Dievas mus 
vis laiko savo globoje ir gal 
mus neapleis jeigu...

— Czia motere nustojo ir 
pravirko.

— Gal ponia nesveikauji jog 
esi taip nubudus, — tarė pri- 
buiszas. Gal asz kame gaiszinu 
ir per mane da didesnis smui
kas apima?

Motere buvo dėkinga už ta 
nepuikuma ir atsake:

— Taip, turi ponas teisybe;
— nesmagąuju — o kas labiau
sia mane vargina, esmių viena 
ir apleistą. Gal nęužilgio nega
lėsiu nieko uždirbt o kas tada 
stosis su mano vaikeleis? — 
Jau dabar negalėjo nuo verks
mo Susilaikyt o aszaros kaip 
žirnęi byrėjo. Pribuiszas davė 
jai iszsiverikt. Motere nustojo 
matydama jog atrado žmogų 
kuris su ja jauczia sopuli.

— Ar ponia neturi artimes- 
■ niu pažinstamu, ar giminiu pas 

katruos galėtumei atsiszaukti 
į toje nelaimėje? — paklausė 
. jaunas žmogus o žodžiai jo bu

vo didžiai prielankus isz kuriu 
galima buvo suprast jog atjau- 
czią jos vąrga.

Su nubudimu dirstelėjo ne
laiminga motina ant prlbuiszo 
o ant akiu jos galima buvo, su
prast ciela varginga padėjimą 
ir tarė:

— Ne, nieko neturiu. Da tu
rėjau tik keturis metus kada 
paskutini karta macziau mano 
tėvelius ir lyg sziol nežinau ar 
da gyvi, ar numirė.

Pribuiszas dirstelėjo ant jos 
neisztikedamas.

— Stebiesi pone, — tarė ant 
to motina o vienok yra tai tei
sybe.

SZIRDIS MOTINOS
SENA APYSAKĖLĖ

teveliu, 
tas pa

atidarė

— Tokiu budu perleidai 
nia sunkei savo gyvenimą, — 
atsake jaunikaitis su sunkiu 
atsidusimu. — Kaip tai sunku 
augti be tėvu! Szirdingai deka
voju ponei kad del manes, sve
timo, apsakei savo praeita gy
venimą. Bet asz suvis užmir- 
szau persistatyt, kas per vie
nas esmių: vadinuosiu Karo
lius Lesnikevi ežius.

Kaip nutirpus motere in- 
smeige savo akis ant pribui- 
szo. Nutvėrė už atloszo kėdės 
idant neparpultu, lupos atsi
darė bet žodžio isztart negalė
jo.

— Kas ponei ? Kuom taip nu- 
gazdinau?

— Niekuom — tiktai pravar
de — Karolius Lesnikeviczius, 
— isztare su nebegale.

— Ar ponei žinoma toji pra
varde? Daug yra žmonių tokia 
pravarde, — atsake pribuiszas.

— Mano tėvas ir brolis taip 
vadinosi. Jau daug metu kaip 
tokios pravardes negirdėjau o 
dabar matau priesz save :ka to
ki kuris taja paczia pravarde 
neszioja. Net man ant szirdies 
saldu jog net isz džiaugsmo 
drebu — ir padavė jam ranka.

Paskui toliaus kalbėjo: — 
Dėkui Dievui jog atradau toki 
gera žmogų kuris turi pravar
de mano mylimiausiu

Toji mislis ir — in 
veikslas.

Paėmė medalikeli ir
su džiaugsmu kad parodyti ne-, 
pažinstamui. Padavė savo ta 
didžiausia skarba pribuiszui 
ir tarė:

— Tai yra mano motina. Ge
ras prabaszczius, kuris mane 
augino, pertaike rūpestingai, 
kol užaugau. Xra tai mano vie- 

1 natine atmintis kuria turiu po 
savo mylimiausiu teveliu.

Vos aki užmėtė Karolius ant 
paveikslėlio, tuojaus paszoko 
staigai nuo kėdės ir prakalbe- 

i jo drebancziu balsu:
— Ar gal pasimetei, ponia, 

i Hamburge, su savo tėvais, tarp 
■ žmonių, laivu pristovoje? Te- 
1 vas liepe eiti paskui motina nes 
• jos neradai? Kalbėk, ponia, ar 
i taip nebuvo? — prispyrinejo 

pribuiszas.
— Taip, taip, tikrai buvo, — 

atsake ir žiurėjo lyg su baime 
ant ateivio.

— Asz tai žinau isz raszto 
kunigo prabaszcziaus, kuris 
mane surado tarp žmonių ver- 
kenczia laivu pristovoje. Užra- 
sze visus mano žodžius, kaip 
asz jam sakiau, o net meta ir 
diena, kada taip buvo.

—7 Janinka, mylima, brangi 
sesute, ant pagalios radau ta
ve! Jau daug metu jeszkau ta
vęs ir negalėjau ant pėdu užei
ti. Buvau baisei nubudęs szia- 
dien nes jau ir Kuczia prisiar
tina ir nežinojau kur pasidėt! 
Jau, nieko nenaudojas, su di
deliu nubudimu ketinau gryž- 
ti adgal in Amerika. O ežia ta
vo vaikutis suvede mudu su sa- 
vir, ir del to dabar linksmai ap- 
vaikszcziosime szvente Kalėdų. 
Jau asz tave atvesiu in sveika
ta o beda ir vargai su durnais 
nupleszkes. Malda kūdikėlio 
atnesze laime (Užgimusio Kūdi
kėlio!

i Dabar po ilgu vargu užėjo

QYVENO kitados jaunikaitis 
kuris insimylejo in labai pa

togia mergina, kuri tik saldžiai 
in ji szypsojosi, bet jo pati ne
norėja pasilikt.

— Pasakyk man, o saldžiau
sia, ka turiu padaryt idant bū
tumei mano. Jeigu geidi idant 
turėtumei skarbus tai te tau 
perlus, deimantus ir auksa. Ne
nori ju? Tai pasakyk, o miela, 
ka turiu daryt idant tau intikt? •

— Tu mane nemyli... (
— Asz tave nemyliu? Juk 

del tavęs esmių pasirengęs pa-i 
pildyt didžiausia prasižengi-1 
ma ir pasiaukavima idant tave 
užganadįnt ir butam mano.

Bet patogi mergina tik nusi
juokė sakydama:

— Jeigu tu mane tikrai myli 
tai iszpiklysi mano praszyma 
ko reikalausiu o tada musu 
meile bus amžina ir niekas jos1 
neperszkadys. Eikie ir’ atnesz- 
kie szirdi tavo senos motinos...

— Ar-gi tu tikrai geidi idant 
nužudytum savo sena motinė
lė, juk to negabu iszpildyti...

— Be szirdies tavo motinos 
negabu tave mylėt, eikie sza- 
bn nuo manės...

Ir nuėjo jaunikaitis mausty
damas ka turi padaryt. Kelis 
kartus sugryžo pas mylima ir 
melde ant keliu idant nereika
lautu tokio pasiaukavimo nuo 
jo bet beszirde nepermaine sa
vo žodžio ir vis reikalavo szir
di jo motinos.

Sztai viena diena, paszeles 
isz meiles nužudė savo motina, 
isztrauke kruvina szirdi isz 
motinos krutinės ir bego kaip 

■ papaikes pas savo mylima. Ir 
taip bėgdamas parpuolė ant 
ulyczios o momtinos szirdis nu
sirito in purvyną. Jaunikaitis 
pakeles motinos szirdi apszluo- 
ste ir iszgirdo motinos szirdi 
kalbant:

— Mano brangus sūneli, ar 
labai susimuszei?...

— Sudrėbėjo jaunikaitis ant 
tu žodžiu 'bet būdamas apjakin- 
tu meile, nubėgo pas savo my
lima ir mete motinos szirdi po 
kojų merginos o pats nubėgės 
in girria pasikorė .ant pirmuti
nio medžio. —F .B.

(Motinos Diena Pripuola 12 Gegužio, Nedelioje)
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KUNA KURI MAN DAVEI, kaulus ir pajiegas, szirdi ir 
smegenis kurios buvo tavo, mano motinėlė, dekavoju tau. 
Dekavoju tau už szvieša mano akiu, krauja mano gyslose, 
už mano kalba, už mano gyvastį. Viskas kuomi esmių, pa

eina nuo tavęs, kuri tu pagimdei.

UŽ VISA MEILE KURIA TU MAN DAVEI, neaprubežiuota 
nuo pradžios, mano motinėlė, dekavoju tau. Dekavoju tau už ranka, 
kuri mane vede, baisa kuris mane mokino, krutinę kuri mane priglaus
davo, ranka kuri mane apgynė, už kelius ant kuriu sėdėjau. Visokuom 
kuomi esmių, dekavoju tau, kuri mane penėjai.

UŽ TAVO NUSISZYPSOJIMA ISZ RYTO ir. tavo buczkius 
einant gult, mano motinėlė, dekavoju tau. Dekavoju tau už visus me
tus kuriuose laistei savo aszaras del manes, giesmeles kurias daina,vąi 
prie mano lopszelio, poterėlius kuriuos kalbėjai klūpodama prie manes, 
už tavo sargyba ir priežiūra. Tuomi esmių viskuom nes tu mane tokiu 
užauginai.

UŽ PASITIKĖJIMĄ KURI TURĖJAI MANYJE ir vilti ku
ria manyje turėjai, už tavo pasigerejima manyje, mano motinėlė, de
kavoju tau. Dekavoju tau už tavo pagyrimą ir tavo iszbarima, už 
teisybe ir garbe kuria tu in mane inkvepei. Viskuom kuomi esmių, tu 
mane iszmokinai.

UŽ VISUS NESMAGUMUS KURIUOS TAU UŽDAVIAU, už 
rupesezius ir nerimastis, mano motinėlė, atleiskie man. Atleiskie man 
už nelaimes prie kuriu asz tave privedžiau, sopulius, kuriuos isz tavo 
szirdies iszpaudžiau ir sveikata kuria isz tavęs isztraukiau, motinė
lė, dovanok man.

UŽ BAIMES KURIAS TAU UŽDAVIAU, visus nesmagumus 
tavo gyvenime ir rupesezius, mano motinėlė, dovanok man. Atleisk 
man už visas baimes, nesmagumus ir linksmumus kuriu tu iszsižade- 
jai del manes, už darbus kuriuos tau uždaviau ant senatvės, už valan
das, dienas ir metus kuriuos tu paszventei del manes, motinėlė, atleisk 
man.
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PRIŽADĖJIMAS YRA 
PRIŽADĖJIMU.
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SKAITYKITE “SAULE”

—• Na, kad jau musu susi- 
žiedojimas nuėjo po szimts 
szuniu, tai man dabar sugražy- 
kie žiedą Ikuri tau daviau.

— O, ne mano brangus —- 
žiedą sau pasiliksiu; juk vidu
ryje žiedo yra iszpjauti szitie 
žodžiai: “Tavo ant visados!’’

UŽ LAIKUS KURIUOSE TAVE SUŽEIDŽIAU, laikuose ku
riuose asz tau gailėjausi nusiszypsojimo, paguodones ir meiles kurios 
tau nedaviau, mano motinėlė, atleiskie man. Atleiskie man už mano 
rūstybes ir pasikėlimus priesz tave, už mano veidmainuma, apgaudi- 
nejima, už skausmus ir nubudimus kokius tau uždaviau, mano motinėlė, 
atleisk man.

UŽ MOKSLUS KURIU ASZ NEISZMOKAU, už tavo gerus 
yelinimus ir pamokinimus kuriu neklausiau, mano motinėlė, atleisk 
man. Atleiskie mano pasisziauszima ir puikybe mano jaunose dieno
se, kad užmirszau tave gerbt gyva ar mirusia, už visas didžiausias skolas 
tavo meileję kuriu asz tau neužmokėjau, brangioji motinėlę, atleiskie 
man.
--.I.;'- t . j .

Lai tau būna amžina atsilsis, o gyvai lai Dievas duoda sveikata ir 
prailgina tavo amži del mano džiaugsmo ir laimes, mylima ir saldi urano 
Motinėlė! —franas bocžkaūskas.
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« S A U L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines Isz Visu Szaliu ISZPAZINTIS
ŽUDINTOJAUS

— Nedelioje Sekmines.
—- Nedelioje Motinu Diena. 

Neužmirszkite pagerbti savo į 
motinėlės ir pasaldint ju gyve
nimą. Szirdingas nusiszy.psoji- 
mas ir geras žodelis užteks jai 
geriau ne kaip kokia dovanele. 
Szirdis motinėles nereikalauja 
nuo vaiku daugiau.

—• Juzefina, duktė ponst- 
vos Stanislovo Matulevicziu, 
ana diena užbaigė mokslą da-į 
žiūrėtojos ligoniu Hahnemann 
ligonbuteje Filadelfijoj.

— Musu gerai žinomas sa-

GALYBE SZIRDIES
JEIGU SUVALGYS SZIRDI, 
TAI APTURĖS DIDELE 

VELNISZKA GALYBE.

PRISIPAŽINO PRIE BAISIU 
GIMIMO DIENOS SU- 

KAKTUVIU.

Rengėsi Ant Republikoniszkos Konvencijosžuvininkiszkam kaimelyje. Pa
antrino savo iszpažinti, bet už-j 
sigyiie, kad nužudė ir kitus f 
žmonis. Laike teisino pasiet- 
ginejo malsziai ir protingai, 
priimdamas viroka sūdo, kuris 
ji nubaudė ant viso gyvenimo 
in kalėjimą, o kada ji vede in 
kalėjimą malszei isztare tuos 
žodžius: “Esmių laimingas, 
kad galėsiu dabar atpakutavoti 
už savo nusidėjimus.”

Kad ne butu už daug geriąs, 
tai nebutu iszpažines savo nu
sidėjimus.
tikras isz gimimo žadintojas. 

į Kapitonas jai nekarta kalbeda- 
I v o bulk jis ne tik Lady Verchy 
nusiuntė ant ano svieto bei 
daugeli kitu turtingu moterių, 
kuriu nžinojo pravardžių.

Tyrinėjimai parode toliaus 
kad kapitonas dienoje savo gi
mimo sukaktuviu kalbėjo tikra 
teisybia. Szlebes paslėptos 
kamaraitėje buvo tikrai mote- 
res Lady Verchy, kuria kapito
nas buvo nužudęs.

Už keliu menesiu vėliaus, 
kapitonas likos suimtas tūlam

Adene, Anglija.— Prie Rau
donųjų mariu, gyventojai labai 
nusistebėjo aresztavojimu ge
rai žinomo czionaitinio laivi- 

, . .. t . , , , luio kapitono Charles Winnit irde ingyti didele aaly.be su pa-1. 1 .
---- Kapitonas buvo 

ir prisipažino prie 
savo nusidėjimo 'bildu, kokio 
lyg szioliai niekas nebuvo pa
daręs.

Nesenei tas kapitonas, kuris 
aplaikydavo pensija nuo val
džios, apvaiksztinejo sukaktu
ves dienos savo gimimo ant ku
riu radosi apie 60 žmonių: gi
miniu ir pažystamu. Kada 
jau buvo gerai insigerias, atsi
stojo ir pasakė kalba, kuri susi
rinkusius baisisai nustebino. 
Kalbėjo sekancziai:

“Laike mano tankiu mariniu 
kelionių, tankei 'susitikdavau 
su visokiais prasižengėliais ir 
pats papildydavau žadinsiąs, 
kad pripildyt savo maszna 
auksu. Buvo tai puikus lai
kai. Plaukinejome mes po 
visas mares, žadinome kas pa
puolė in ranka, be jokios bai
mes, kad mus policija .suims. 
Gal sau atsimenat patogia ir 
turtinga ponia Verchy, kuri 
1912 metuose, Vasario 2-tra 
diena, dingo be jokios žinios 
Adenosia? Buvo tai patogi 
Aiiglike. Mylėjau ja ir nužu
džiau, o lavona inmecziau in 
mares, ba taip geide mano už- 
vydus motere. Vai buvo tai 
puikus laikai!”

Susirinkusieji svecziai mane 
kad kapitonas taip kalba, kad 
yra girtu ir juokėsi isz jo szir- 
dingai. Bet in kėlės dienas po 
tam dagirdo apie taji iszpažin- 
ti policija. O kad tikrai 1912 
metuose, Vasario 2-tra diena, 
ant laivo kapitono Minnito 
dingo patogi Angliszka motere 
Adenosia be jokios žinios, todėl 
policija pradėjo tyrinėti ir ka
pitono jeszkoti bet jo policija 
niekur negalėjo surasti kad už
daryti kalėjime. Todėl poli
cija pradėjo kvosti jo motere, 
50 metu, kuri buvo Graikisz- 
ko gimimo. Motere labai mėg
davo rėdytis, todėl atkreipė 
ant saves policijos atida. Pri
sipažino, buk josios vyras sir
go proto liga nuo kokio tai lai
ko ir turėjo dideli įsmaguma 
perstatydamas save kaipo di
deli banditą ir razbaininka. 
Liudintojai, kurie gerai pažino
jo kapitoną užtvirtino paczios 
iszpažinima ir tyrinėjimas li
kos pertrauktas ant kokio tai 
laiko.

In dvi sanvaites po tam, 
Angliszka policija vela pradė
jo tyrinėjimą ir padare krata 
name kapitono, kur surado 
slapta kamaraite pilna visokiu 
brangenybių ir daugeli mote- 
risžku paredu.

Kapitono pati sake kad nieko

Korosbanya, Rumunija. —• 
Kaimietis Vistin Kalafat, gei-

gialba burtu, kuri susilygintu | į° Pac^os- 
su pagialba paties velnio. gu. pudintojum ii 

’’ sitikias su kokia tai “ragana,”
jdažinojo nuo josios (žinoma už
j gerus pinigus), kad jeigu su
valgys szirdi jaunos ir nekaltos
Žydelkaites, tai ingytu ta ga-

Siuninkas, ponas Juozas Czivin- ly'bia Per kūki tai ]aika jesz.
įskas, 
daug 
gerai.

sugryžo isz ligon1 
sveikesnis ir jaucziasi

— Nuo Ketvergo kareivei 
pradėjo pardavinet aguonėlės 
ant atminties savo žuvusiu 
draugu Francijoj. Kiek galite, 
tiek paaukaukite už žiedeli 
aguonėlių.

— Miesto rodininkai nutarė 
laikyti Czedinimo Laika (Day
light Saving Time) pradedant 
nuo 2-tros valandos Nedėlios 
ryte. Visas miestas turės laiky
ti taji laika ir pagal ji visi biz- 
nei ir administracija bus ve
dama.

SHENANDOAH, PA
t Jurgis Levulis, 207 E. Mt. 

Vemon uly., mirė Nedelioje 
AsMando ligonbuteje in kuria 
buvo nuvežtas 14 d. Apriliaus 
ant gydymo. Laidotuves atsi
buvo Ketvergo ryta, 9 vai., su 
bažnytinėms apeigoms Szv. 
Jurgio bažnyczioje, palaidotas 
parapijos kapuose.

Pottsville, Pa. f Franas Ber- 
nackis, 50 metu, isz Crow Hol
low, likos užgriautas butlegeri- 
neje anglių skylėje, 126 pėdas 
po žeme. Darbininkai dirbo 
daugeli valandų pakol iszkase 
jo sumankiota lavona. Jo bode, 
Jonas Bedisz, iszsigialbejo gy
vas. Nelaimingas žmogus pali
ko paczia ir .penkis vaikus. Li
kos palaidotas Utarninke.

'.te^ ]i0jo Žydiszkos szirdies ir apie 
tai užminė vietiniam kromi- 
ninkui, kuris pasakė kaimie- 
cziui, kad jisai parduos szirdi 
savo sores už 500 auksinu, o 
kad negalėjo gauti jaunos mer
ginos, todėl sutiko ant tojo gi- 
szefto.

Visa taja kalba girdėjo Žy
do sūnelis, keturiolikos metu 
amžiaus, kuris tuojaus pranes- 
ze motinai o moteriszke davė ži 
nia policijei, kuri pradėjo ty
rinėti ir naktimis sergėt grin- 
czia. Paženklintam laike atė
jo Kalafat, ir su pagialba seno 
Žydo ėmėsi prie darbo.

Jau nelaiminga motere rado
si arti baisios mirties, peilis ra
dosi prie szirdies, kad sztai in- 
puole keli policijautai in kam
barį in laika togial bedami 
motere nuo baisios žudinstos.

Sena Žydą ir Kalafata užda
re kalėjime. Laike teismo su- 
sirinkia Žydai taip inirszo ant 
savo tautieczio, kad gojui par
davė szirdi Sores, kad kerszino 
ji papjovimu.

Abudu likos nubausti ant 
penkiolikos metu prie sunkaus 
darbo kalėjime.

Girardville, Pa. — Viktoris 
D avnaraviczius (Davendish), 
42 metu, mirė įtaigai szirdies 
liga kada nuėjo in skiepą pa
taisyti gazini kubilą 'kuris pri
statinėjo sode. Kada szeimyna 
nesulauke jo sugryžtant isz 
skiepo, nuėjo pažiūrėt kas su 
juom atsitiko ir rado ji negy
va. Paliko tęva, seseri ir tris 
brolius.

—■ Nedelioje po piet likos 
suriszti mazgu moterystes He
lena. Drūtis su Viktoriu Kutse- 
vicziu, isz New Yorko, kur at
sibuvo svodba. Abudu isz Gir- 
ardvilles. Jaunavedžiai apsi
gyveno New Yorke.

SZVENT-VAGYS NUBAUS
TI UŽ APIPLESZIMA 

CERKVES.
Tavolszanka, Rusija.— Ne

žinomi vagys insigavo in vieti
niu Rūstoka cerkve, pasiėmė 
brangius bažnytinius indus ir 
apredalus ir dingo nežine kur. 
Policija ju jeszkojo per visa 
apylinke, bet vagiu nesuseke.

In kėlės dienas po tam pa
sklydo gandas po apylinke, 
kad staigai likos suparaližavo- 
tas kokis tai Szalanoff ir jo mo
tere, kurie vėliaus prisipažino, 
buk tai jie apvogė cerkve, o 
daiktus pardavė Žydui tre- 
cziam miestelyje nuo ju kaimo.

Prisipažinimas kaltinink u 
iszvere didele intekme ant gy
ventojų, kurie dabar tvirtai ti
ki, kad juos Dievas nubaudė už 
szvent-vagysta.

JESZKO SKARBO KURIS 
SUSIDEDA ISZ AUKSO

IR ŽEMCZIUGU.
Ankor, Cambodia, Afrika.—- 

Tarp dideles pustyne ir Itan- 
kumynes Ankore, randasi se
nas sugriuvęs miestas, kuris 
kitados buvo sostapyle tautos 
Klunersu. Tarp tuju griuvėsiu 
randasi užmūryta peczure, ku
rioje tieji dingusieji gyvento
jai paslėpė millžiniszka skarba, 
kada, ant ju užklupo nevidonai 
keli tukstancziai metu adgal.

Badai toje pecziureje randa
si auksinei stbvylai dievaicziu, 
iszdeti su brangiais žemcziu- 
gais, o tas kuris juos atrastu, 
pasiliktu turtingiausiu žmo
gum ant. svieto, nes ten randasi 
daugiau turto ne kaip suras
tam kape karaliaus Tut Anklia- 
men, valdytojaus Egipto.

Jau kelios Franeuziskos ek
spedicijos jeszkojo tojo skar- 
bo kelis metus ir badai jau ūžti 
ko vieta kur jisai randasi, bet 
turi daug kliucziu pakol už
eis ant tosios vietos.

SVEIKATA LIGONIAMS

ANT ULYCZIOS.
Kunigas klausia, ubago: 
—' Nuo ko tavo nosis tarp

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 sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sostr

114 METU ŽMOGELIS 
DIRBA TA PATI DARBA 

PER 85 METUS.
Mastanti, Bulgarija.— Kada 

taksorius alpvažinejo isziai apy
linke ir sustojo kaime Kirjali 
užėjo pas sena žmogeli Aga 
Rastog, iszklausinejo jo visko, 
ir kada užklausė, kiek jisai tu
ri metu, tai net nusistebėjo 
taksorius, kada jam senukas 
atsake, kad turi jau 114 metu.

Tuom senuku yra Vratsa Ku- 
kovit, kuris turi 114 metu, ir 
pildo dinsta dažiuretojaus vie
tinio miesto prūdo ir tai.per 85 
metus. Senukas gyvena įsu .sla
vo septinta paczia, kuri turi 50 
metu. Senukas isžtarnavo ke- 
turiosia karėsią ,už k,a liko ap
dovanotas per valdžiai keliais 
medaliais ir piniginia dovana 
ir gyvena .sau kaip ponas.

Asz “tinkinu” kad geriau
sia ant 8'zio svieto, jeigu žmo
gus turi kelis tukstanezius do 
leruku banke ir tarp savo įprie- 
teliu nudavineje skupuolium, 
ne kaip būtie nuogu kaip Tur- 
kiszkas szventas ir būti geru 
prietelium.

Kožnas dalykas turi savo 
dvi puses; panaszei Bu moteri
mis. Nekurios yra geros del 
kokio daigto, o daugelis isz ju 
visai ant nieko.

Viską galima permainyt už 
doleri, net ir karszcziausia 
meile. Bet doleris neužims vie
tos meiles del tėvynės ir tosios 
nepermainysi kad ir ,bos'titum.’

Tiejei vaikai kurie netiki in 
Kalėdini Dieduką, tegul už
klausė savo tėvo, kuris turėjo 
jam užmokėti už visas dova
nas.

Visi Vokiszki kareivei kurie 
“faitavosi” kariaudami Cze 
ko-Slovakijoj, aplaike nuo val
džios “auzus ir lotus,” kada 
sugryžo namo. Bet musu “boi- 
sai,” kada sugryžo isz Europos 
laike paskutines kares, gavo 
daugiausia visokiu “pramesu 
ir purhauzes. ’ ’

Vis atsiranda tokiu “sporte- 
liu,” kurie myli bueziuotis, ne 
kaip ženytis. Priežastis to 
yra: kad bueziavimas daug ne- 
kasztuoja o kada apsiženysi, 
tai kas'ztuoje tau per visa gy
vastį sunkus darbas ir rūpes
tis. “Ju bet jurlaif!”

Jeigu Kolumbas, kuris sura
do Amerika 1492 metuose da
bar atsikeltu isz grabo ir prisi
žiūrėtu žmoniems ka jie pada
re isz szito “kontro,” tai isz 
piktumo vėla atsigultu in gra
bą, idant nežiūrėti ant tu 
“kreizi reformatorių. ’ ’

Asz mislinu, kad visiems 
žmoniems nubodo tasai biznis 
atsikėlimo anksti isz ryto. No
rint s mano “bodes” diedukas 
sake, kad szios gadynes žmo
nes yra labai “leizi,” nes jisai 
jau turi 84 metus ir kėlėsi ke
tvirta valanda isz ryto. Asz 
jam pasakiau, kad asz esmių 
isz to laibai “suprąiz,” o kada 
asz tiek metu iszgulesiu kiek 
jisai, tai ir asz kelsiuosiu taip 
anksti. “Jes1 ser!”

“Yurs truli,” 
Pilozopas Kaulas.

Szitie pirmininkai Republikoniszkos Partijos rengia 
planus ant vedimo Republikoniszkos Politikiszkos Kon
vencijos, mieste Philadelphia, Pa., ant kurios ketina isz- 
rinkti Republikoniszka Kandidata, ant Prezidento Suv. 
Valstijų.

SZIRPULINGI
IR NEPAPRASTI 

ATSITIKIMAI
MANO INSPEJIMAS 

ISZSIPILDE.

“Kada asz tik iszkeliavau 
ant vakaciju tai mano mislys 
vis būdavo apie namus. Tula 
vakara iszplaukiau ant laivo 
kuris plauke isz Baltimores am 
Chesapeake Bay, visi pasažie- 
rei szoko ir linksminosi, bei 
asz atsisėdau ant krėslo ir pra
dėjau! snaustie.

Daiktai kurie slinko per ma
no galva buvo visokį. Turėjau 
sapna kuriame maeziau degan
ti musu narna. Liepsna jau bu
vo apėmus szali namo ir asz 
pradėjau rėkti, kad net szoky- 
kai subėgo bet nusistebėjo 
pamate, kad asz miegui. Am 
galo mane pabudino ir asz ap
sakiau jiems ka sapnavau, bet 
jie tik nusijuokė isz mano 
baimes.

Kada laivas atplaukė adgal,' 
iszlipau isz laivo ir paszaukiau 
per telefoną mano tėvus, su už- 
klausymu, ar viskam namie ge
rai? Mano tėvai lame laike 
miegojo. Ant galo, kada ma
no motina atsiiiepe per telefo
ną, nusistebėjau, kada mano 
motina atsake: “Palauk dukre
le, asz suuodžiu dumuš, man 
rodos, kad musu namas dega!”

Plumtelejau ant grindų ir a- 
palpau isz baimes, matyt ma
no sapnas buvo inspejimas pri- 
s'iartinanczios nelaimes. Taip, 
musu namas dege ir jeigu asz 
nebutau paszaukus motina per 
telefoną, tai gal visi butu sude
gė ant smert.” —Raszo Mrs. 
Ella Brazinski, isz Baltimore, 
Md.

raudona ?
Ubagas:;— Nuo sarmatos je- 

gamasteli, kad turiu ubagauti.

GERA PRIEŽASTIS.
— Jonai, ko tu taip links

mas ir vis juokiesi?
—i Mat, kaip skaitau laik- 

raszti “Saule,” tai taip mane 
pralinksmina ir turiu juoktis 
isz tuju juokeliu, kuriuos joje 
skaitau, kad net kolos dienas 
esmių linksmas. Užsiraszyk ir 
tu laikra-szti, tai ir tu busi nuo
latos linksmas.

nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

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

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

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

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

nežinojo-apie taja slapta ka
maraite su iszlebems ir bran
genybėms, bet nekurie kro- 
mininkai pripažino, buk mote
re nuo kokio tai laiko parda
vinėjo jiems įsenoviszkas bran
genybes ir gerai žinojo ka da
ro. Motere matydama, kad isz 
to neiszsisuks, ant galo iszpa- 
žino viską. Pripažino, kad 
josios vyras nužudė Lady Ver
chy, Ibet ne buvo jai užvydus, 
tik norėjo apiaikyti josios pa
rėdus ir brangenybes, kokias 
nesziojo, bet josios vyras buvo

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

Skaitykite “Saule”

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

NIEKAS JAM TAIP 
NEINTIKEJO.

“Buvo tai puikus rytas, ka
da važiavau savo automobili li
ję plentui, ant kelio nesirado 
nieko, kaip tik kur nekur pasi
rodė hiezhaikerei (tie kurie 
praszo, kad juos pavežy't). 
Buvau viena, pradėjau dainuot, 
dainele, pasidėjau savo skry
bėlė ir masznele ant sėdynės 
szale saves.

Paregėjau stovint vyruką 
ant kelio, kuris buvo atkiszes 
ranka ant ženklo kad ji pasi
imtam Sustojau, . atidariau 

| duris ir vyrukas inszoko in vi- 
[duri. Buvo jisai sžvarei pasi
rėdęs ir neiszrodc ant valkatos. 
Kada jisai paprasze manės pa
piroso, asz jam atsakiau: “Ra
si papirosus mano maszneleje, 
iszsiimk sau ir užsirukyk.”

—■ Asz paimsiu rata, pakol 
tu iszimsi, — atsiiiepe in mane.

— O kas tau kenkia, ar ne
turi rankinį, pats iszsimti pape- 
rosus, — atsakiau nusiszypso- 
jus in ji.

Atidarė masznele ir iszbars- 
te kas joje buvo ant sėdynės 
drauge su gana dideliu punde
liu bumaszku. Laike paperosa 
burnoje gylei lUižsimanstes. 
Staigai isztrauke isz užpakali
nio kiszeniaus revolveri kuri 
taipgi padėjo szale bumaszku 
ant sėdynės.

— Kam tas ? — užklausiau 
nusistebėjus.

Tada man jaunas žmogus 
pradėjo iszaiszkinet, kad jisai 
norėjo paimti mano automobi
liu ir mane apipleszti nuo vis
ko. Ketino jisai pasitikti su 
savo draugu kitam mieste ir 
parduoti mano automobiliu.

— Na, ka dabar manai da
ryti’? ■— uklausiau jo su baime.

— Matai, asz da nesutikau 
ypata, kad man palieptu atida
ryti josios masznele ir kad man 
ant tiek užsitiketu.

— Del ko?— asz jo užklau
siau vėliaus, kada atvažiavom 
namo kur jam daviau užkan
džiu ir.stiklą pieno ir kelis do
lerius ant keliones. O kada ap- 
leidinejo, pradėjo kalbėti:

—- Acžiu tau szirdingai už 
viską ir del Dievo szvento pra- 
sergseziu tave kad daugiau ne
są ei pinotai “ h iczhaikeri us ’ ’ 
prie kelio. Mano tėvas padare 
isz manes vagi. Asz geidžiau 
panaudoti ant tavęs revolveri 
ii- iszmesti tave in grabe szale 
kelio bet mano motina buvo tei
singa ir gera motere ir manyje 
visame užsitikejo, o kada aplei- 
dinejau josios pastoge, kad 
trankytis po svietą tai ir ji iii 
mane dirstelėjo kaip jus, kada 
man pasiūlei atidaryti maszne
le. Acziu'tau ir su Diev!” 
—Parasze Mrs. Eda n Snyder- 
iene, isz Racine, AVis.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
Adresas: W. D. Boczkauskas-Co., 

Mahanoy City, Pa. ____

aaly.be



