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Isz Amerikos
METAS KALĖJIMO UŽ AP- 

STVEDIMA SU 16 METU 
VAIKU.

Baltimore, Md. — Berta Var- 
giene, 26 metu, motina trijų 
vaiku, prisipažino prie kaltes 
kad pabėgo su 16 metu vaiku, 
Jurgiu Kaszkaucku, szeszis 
menesius adgal, isz Shamokin, 
Pa., palikdama vyra ir vaikus, 
atvažiuodama su vaiku iii czio
nais ant angelinio t roko ir su 
juom eme szliuba. Jurgis pa
melavo sakydamas kad turi 21 
metus o ji sakėsi kad da yra 
mergina. Vyras dagirdes apie 
toki pasielgimą savo paczios, 
pranesze apie tai palicijai ku
ri pabėgėlius aresztavojo.

SUPLIEKĖ ŠUNELIUI KAI
LI PO TAM PASIKORĖ 

ISZ GAILESTIES.
Clinton, Mo. — Kada Jokū

bas Sheekman atėjo atlankyt 
savo motina, 56 metu amžiaus, 
užtiko jos sustingusi kuna ka
banti ant virves. Priežastis to
kio pasielgimo motinos buvo 
ta, kad taja diena sumusze sa
vo jaunesni sūneli už nepa
klusnumą, kuris jai baigei da- 
griso. Senuke isz gailesties ir 
priek tam kad buvo nerege per 
penkiYmetiiš, sumahc sau at
imti gyvastį vercziau ne kaip 
rūpintis apie nedorybia savo 
sūnelio. Po laidotuvių vyresnis 
brolis atidavė jaunesni in 
prieglauda del nepataisomu 
vaiku.

ABUDU APALPO IMDAMI 
SZLIUBINIUS LAISNUS.
Fort Wayne, Ind. — Kada 

Clarence Friend, 23 metu fer
meris ir Juze Knool, 19 metu, 
atėjo in suda iszsiimti szliubi- 
nius laisnus ant apsivedimo, 
abudu apalpo. Pirmiausia ap
alpo mergina isz priežasties 
susijudinimo o kada ja bandė 
adgaivint jos mylimas ir tasai 
apalpo. Kada juos daktaras 
adgaivino, abudu aplaike lais
nus ir apleido suda szypsoda- 
miesi.

JUODA NEVALNINKE 
MIRĖ.

Philadelphia. — Mrs. Louisa 
Watson, juoda motore, kuri 
turėjo daugiau kaip szimta 
metu ir kuri isz jaunu dienu 
buvo nevalninke, mirė czionais 
ana diena. Budima jauna, bu
vo iszauginta kaipo nevalnin
ke pas žmonis Smyrna, Del. 
Atsiminė ji gerai kaip ejd pa
žiūrėti laidotuvių nužudyto 
prezidento Lincolno.

BEDARBIS PASIAUKAVO 
SAVE ANT PARDAVIMO.
Lancaster, Pa. — Negalėda

mas surasti jokio darbo per 
kelis metus, kokis tai žmogus 
patalpino laikrasztyje apgar- 
sinima kuris szitaip skamba: 
“Pasiaukauju parsiduot save 
už $427 dolerius nes nenoriu 
aplaikinet paszialpa nuo mies
to. Jeigu kokia nors ligonbute 
pareikalautu mano lavona po 
mircziai tai gali pasiimti ji už 
427 Bolerius. ’ ’
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100,000 AUTOMO
BILIU INSANVAITE

PADIRBO 100,000 AUTOMO 
BILIU IN LAIKA VIENOS 

SANVAITES.

Detroit, Mich. — Praeita 
sanvaite, kaip pranesza 
“Crams Reports” laikrasztis, 
likos padirbta net szimtas 
tukstancziu visokiu automo
biliu ir troku Suv. Valstijose 
ir Kanadoje. Praeita meta tam 
paežiam laike padirbta 97,090.

NORĖJO ISZNESZTI IN PA
DANGES SUDŽIAUS 

DUKTERE.
Wilkes-Barre, Pa. — Praei

ta Ketverga, kadapana Mare 
Valentine, duktė sudžiaus Va
lentine, kuris nubaudė kelioli
ka straikieriu naujos anglines 
unijos kalėjimu, atvažiavo in 
ezionaitine banka automobi- 
lium ir vos inejo in banka kad 
sztai truko bomba automobi- 
liuje kuria kas tokis indejo.

Laikraszcziu pardavėjas, 16 
metu, Charles Smith, kuris ra
dosi arti, likos sužeistas in ko
ja ir stiklai supjaustė jam vei
dą, sziaip nieką kita nesužei
dė. Manoma kad bomba likos 
indeta in merginos automobi
liu kad nužudyt sudžia Valen
tine. Bombiuinkai -mane kad 
duktė parvesz tęva isz sūdo ir 
bomba sudraskys abudu bet 
tėvas tame laike radosi New 
Yorke. Jeigu mergina butu pa
sivėlinus iszlipti isz auitomo- 
biiliaus tai in kėlės miliutas bu
tu likus sudraskyta ant szmo- 
teliu.

NE, TAS NEATSITIKO
LIETUVISZKAM NAME.

Bellevue, Pa. — “Meldžiu 
pono daktaro pažiūrėti kas 
man randasi ausyje nes nuo 
kokio tai laiko jaueziu kad kas 
fenais landžioja.” Taip pasa
ko daktarui (Shearer Altoonos 
ligonbutyje Mikolas Sherman. 
Daktaras pradėjo krapsztyt 
ausyje ir po trumpam laikui 
iszkrapszte isz jo ausies bla- 
kia. Žmogelis invyniojo ja in 
vata ir Mikolas nusinesze na
mo parodyt savo gaspadinelei 
Mortai McCool kaipo davada 
kad prižiuretu lovas geriau 
nes gal kita karta blakes galė
tu iszneszti ji per danga. Gas- 
padinele labai užsisarmatino 
ir prižadėjo iszpildyt norabur- 
dingieriaus.

MOTERE LAIMĖJO 500 DO
LERIU ANT ARKLIU 

LENKTYNIŲ.
McAdoo, Pa. — Ona Bara- 

novskiene aplaike telegrama 
isz New Yorko praneszdamas 
kad ji laimėjo 500 doleriu ant 
arkliu lenktynių Dublin Irish 
Sweepstakes. Po nuėmimui 
taksu, moterei mažai pasiliks 
isz tos sumos.

819 MIRĖ NUO ALKOHO- 
LIAUS PENNSYLVANIJOJ.

Harrisburg, Pa. — Nuo ka
da prohibicija likos panaikin
ta Pennsylvanijoj tai mirė 54 
žmones nuo alkoholiaus. Me
te 1934 mirė 304, mete 1933 
mirė 250 o mete 1932 mirė 265.

VIENAS MIRĖ, DU AP JAKO 
NUO MUNSZAINES ANT 

KRIKSZTYNU.
' Southampton, L. I. N. Y. — 
Juozas Kupidlovskis, 46 metu, 
mirė namie ir ta paezia diena 
likos nuvežta in ligonbuti W. 
Vitkauskiene, 48 metu, kuri 
staigai apjako. Ant rytojaus 
likos atvežtas taipgi ir S. Vit
kauskas, 26 metu, kuris taipgi 
staigai apjako po gerymui aut 
kriksztynu pas Vitkauskus. 
Pagal daktaru nuomone tai 
trys kiti svodbininkai kenezia 
ant uždegimo inkstu nuo alko
holiaus kuri pirkta nuo kokiu 
tai butlegeriu isz New Yorko, 
kuriu dabar palicija jeszko.

NEGALES SKUNSTI UŽ 
SUŽEISTAS SZIRDELES.
Harrisburg, Pa. — Legisla

tor Mrs. Ona Brancato ir kili 
tiesu darytojai stengsis invyk- 
dinti tiesas kurios uždraus 
moterems ar merginoms skuo
sti jaunikius kurie nedalaiko 
savo žodi kad apsipaeziuoti su 
joms o tada tokios nuskriaus
tos merginos negales skunsti 
už sužeidimą ju szirdeliu ir ne- 
dalaikyma duoto žodžio. Kitos 
valstijos taipgi invykdins pa- 
naszias tiesas priesz tokias 
“gold diggers.”

MOTERES GALVA LIKOS 
NUTRAUKTA LAIKE 

PAKORIMO.
Montreal, Kanada. — Praei

ta Petnyczia likos pakarti 
czionais Tomasina Sarao, 51 
metu, Leonas Gagliardi, 38 
metu ir Anelo Bonofrio, 19 me
tu, kurie nužudė moterės vyra. 
Kada atėjo laikas pakarti mo
tore tai virve buvo per ilga 
per ka motere nukrito asztuo- 
niolika pėdu žemyn nuo kartu
vių taip smarkei kad galva 
moteres likos nutraukta nuo 
stuobrio.

Tvanas Privertė 5,000 Žmonių Ant Apleidimo Savo Namu

likos užlietas ant trijų pėdu 
vandens per iszsiliejima Pearl 
upes. Pietine dalis valstijos Il
linois, Arkansas ir Missouri 
teipgi likos užlietos. Bledes 
padaryta ant milijonu doleriu. UŽ ISZGIALBEJIMA MER

GAITES LIKOS GAUSEI 
APDOVANOTAS PER 

JOS TJEVA.
Palo Alto, Calif. ■— Gerald 

Renehan, 48 metu, eidamas ge
ležinkeliu, pątemino maža 
mergaite sedinezia ant gele
žinkelio, kada priesz ja artino
si greitasis tavorinis trūkis. 
Valkata nemislydamas apie 
savo pavoju, greitai pribėgo 
prie sedinezios mergaites, nu
traukdamas ja mio sztangu in 
1 anka kads'-’tvhki^ya-asž vrlpe 
pro juos. Valkata nuėjo sau 
toliau bet tėvas mergaites, da
girdes kad ja nutraukė nuo ge
ležinkelio kokis tai “bomas”, 
paliepė žmoniems vytis pas
kui ji ir už keliu myliu sura
do valkata ir atvedė pas ji. 
Tėvas mergaites, pulkininkas 
Putnam Pendelton, apdovano
jo ji 50 tukstaneziais doleriu 
už iszgialbejima jo dukreles 
gyvastį. O kad valkata neturė
jo namu, pasiliko pas pulki
ninką ir sziadien yra jo ge- 
riauses draugas.

Valkata, Gerald Renehan, 
yra mokytas žmogus nes pa
baigė universiteto mokslą bet 
negalėdamas surasti .sau tin
kamo darbo, pasiliko valkata.

SMOŽYTI OJSTEREI JAM 
KASZTAVO 250 DOLERIU.
Toronto, Cnt. — Už tai kad 

Henrikis James paliepė res
tauracijos tarnui jam susmo- 
žyt ojsterius vietoje juos su- 
valgyt žalius, neteko 250 dole
riu. Valgydamas ojsterius už
tiko ka tokio kieto ir kada isz
eme isz burnos, persitikrino 
kad tai buvo penki puikus per
lai už kuriuos butu aplaikes 
250 doleriu bet per smožinima 
perlai buvo pagadyti.

ŽMOGUS PERSIMAINĖ 
IN BALIONĄ.

Portland, Ore. —- Fredas 
Gates, 42 metu amžiaus, rau
dasi pavojingam padėjime isz 
priežasties nepaprastos ligos 
vadinamos “ emphlysema ” ku
ri ji iszpute kaip balioną ir da
bar yra du kart storesnis ne 
kaip buna paprastas žmogus. 
Buvo jis sužeistas automobi- 
liaus nelaimėje ir nuo to laiko 
pradėjo tinti. Orą kuri jis in- 
traukia per uosi, ineina in jo 
kuna ir tas yra priežastim jo 
sutyiiimo.

KŪDIKIS GIMĖ PO MOTI
NOS MIRCZIAI.

Chicago. — Mrs. Edna Brew
er, isz Remington, Ill., mire 
ezionaitineje ligonbutyj priesz 
pagimdyma kūdikio. In de- 
szimts minutu po mircziai dak
tarai padare ant jos Cesarisz- 
ka operacija ir iszeme dukre
le sverenezia szeszis svarus, 
sveika ir gyva.

NUSIŽUDĖ ANT KAPO 
SAVO PACZIOS.

Mount Carmel, Pa. — Ta- 
moszius Glessner, 34 metu, ku
rio pati mirė 10 Oktobcrio, 
praeita meta, tai]) buvo nulin
dęs kad neteko savo gyvenimo 
drauges, kad nuėjo ana diena 
ant kapiniu, užsidėjo szmota 
dinamito ant galvos ir užde
gė. Nekarta kalbėjo kaimy
nams kad ji suras ant kapo sa
vo mylimos paczios. Jo uoszvis 
Williamas Latshaw pesillau- 
^esSeit l i. 'miiiiO,’ nfi-
bego ant kapiniu ir ten ji su
rado su nutraukta galva. Ne
laimingas žmogus paliko pen
kis vaikus. Ar negalėjo gyvent 
del savo vaiku?

PALIKO TARNAMS 
VISA SAVO TURTĄ.

Chicago, Ill.,— Ana diena, 
czionais mirė turtuolis Rich
ard T. Crane, Jr., kuris paliko 
savo taniams $110,360. Jo szo- 
feris Albin Johnson, kuris vare 
jo automobiliu aplaike $24,255, 
Kitas tarnas Richard Swenn- 
ington, kuris apžiūrinėjo jo 
stuba, aplaike $19,310. Tarnai
te Katre Sime, aplaike $15,824. 
Paskutinis apžiūrėto jas namo 
George Pickett aplaike $14,613.

NUŽUDĖ DARAKTORKA 
PRIE VAIKU AKIU.

Dickinson, N. I). — Supykęs 
kad ji nenorėjo už jo teketi, 

.Harry AlcGill, 28 metu, atejas 
Į in Manion publikine mokslai- 
ne, nuszove ant smert darak- 
torka, Emilija Harti, 24 metu, 
po tam pats sau paleido kulka 
in galva. Tam darbui prisižiu- 
rinejo vaikai kurie radosi 
mokslą i ne je.

BEDARBIS LAIMĖJO 1,000 
DOLERIU ANT LENK-

' TYNIU.
Greenbay, Wis. —• Laike ka

da Leonas Kwasny, kuris ra
dosi be daibo per kelis metus, 
rinko malkas kad turėti szilu- 
mos stuboje, priėjo prie jo 
siuntinys, apreikszdamas jam 
kad jisai laimėjo 1,000 doleriu 
ant arkliu lenktynių kurios at
sibuvo ana diena Kanadoje. 
Nudžiugo bedarbis kad nors 
dabar turės užtektinai ant 
kokio laiko iszmaityt savo 
szeimynelia kuri susideda isz 
keturiu vaiku ir paczios.

VARGINGA MOTERE VIE
TOJ BŪTI NUBAUSTA LI

KOS APDOVANOTA IR 
PALEISTA ANT

LIUOSYBES. .
St. Paul, Mina. — Neture- 

daipa kuom maitint savo ke
turis vaikus, nes jos vyras bu
vo iszvažiaves jeszkoti darbo 
kitur, buvo ])riversfa pavogti 
bonkute pieno del vieno isz 
savo serganeziu vaiku bet vie
toje būti nubausta už taji pra
sižengimą tai tas atnesze gi
linki visai szeimynai. Szeimy- 
i a gyveno tamsiam sklepelyje 
ir namie nesi ra lo ne cento kad 
pirkti pieno del se’-mezio 
vaiko. Nelaiminga molina, ne
galėdama ilgiaus žiūrėti ant 
vargo savo mažiuldliu, nuėjo 
vogti. Paregėjus bonkute pie
no prie duriu kokio tai namo, 
paslėpė ja po savo skepeta bet 
ant nelaimes, patemino ja pie
ninis ir paliepė aresztavoti.

Stojo nelaiminga motina 
priesz sudžia Goodwin ir kada 
apsakė jam savo gyvenimą, 
sudžia labai tuom persiėmė ir 
pasiėmęs ];:ds skryO)ele perejo 
per suda tarp žmonių ir pasi
seko jam surinkti 36 dolerius 
su centais kuriuos padovano
jo vargszei. Pienius iszgirdes 
varginga gyvenimą moteres 
])rižadejo pristatyt visai szei
mynai.diek ąiieno ALk jie rei
kalaus. Sudžia paleido motere 
namo, prižadėdamas ja su- 
szelpti ateityje. ,

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Washington, D. C. — Mink- 
sztu anglių anglekasei ir darb
davei sutiko priimti valdžios 
N.R.A. kodeksą užbėgti prisi- 
artinaneziai straikai kuri ke
tino būti iszszaukta 1 d. Apri- 
liaus, kada butu iszeja apie pu
se milijono anglekasiu. Tebyre 
mokestis ir dienos darbo bus 
tokios pat kaip lyg sziolei bu
vo lyg 16 d. Juniaus, kada tai 
ketina padaryti nauja sutarti.

Meksiko Miestas. — Apie 5,- 
000 darbininku ant strytkariu 
sustojo dirbti iszszaukdami 
generaliszka straika po visa 
aplinkine. (Maiszacziu da ne
buvo.

Wilkes-Barre, Pa. — Ana 
diena czionais lankėsi isz Har- 
risburgo generaliszkas vaisti
nis advokatas, isztyrineti visa 
priežasti daibininkiszko nesu
pratimo tarp dvieju uniju. Sa
vo tyrinėjimą perstatys gu
bernatoriui ir kokias permai
nas turės lenais užvesti kad 
padaryti taika.

Piratini laikrodi iszrado 
arkivyskupas Werony Pacifi- 
kus, 9-tam szimtmetije. Kisze- 
ninei laikrodelei pasirodė tik
tai 1500 mete.

*•* Tūlas Meksikonas kuris 
dagyveno lyg 116 metu, dau
giau nieko nevalgė kaip tik 
keptus kornus ir asilo mėsa. 
Duoda jisai patarima, kad jai- 
gu kas geidže susilaukti žilos 
senatvės, tai privalo teipgi val
gyt ta, ka ir jisai.

SUMISZIMAS
KAUNE

4,000 Studentu Apgulė Vo- 
kiszka Legacija.

UGNAGESIAI JUOS AP- 
MALSZINO SU SZALTU 

VANDENIU.

Kaunas, Lietuva. — Nedė
lioję apie i,000 Lietuviszku 
studentu, pakurstinti per ne
apykanta priesz Vokieczius, 
apgulė Vokiszka legacija. Stu
dentai dideliu (riksmu ir de
mon tracija apgulė konsulo na
mus ir kada jau prisiartino ga
na arti, ugnagesiai paleido in 
juos szalta vandeni apmalszin- 
dami ju karszti. Suszlape kaip 
žiurkes, visi iszbegiojo namo.
Kad užbėgti tolimesniems .su

sirinkimams ir maiszacziams, 
palicija apgulė Vokiszka legu- 
cija apsaugodami Vokiszka 
konsuli nuo tolimesniu nesma
gumu.

Tas atsilikimas šukele didė
le nerimasti po visa Lietuva.

KAS GIRDĖT APIE KER- 
SZINANCZIA KARE 

EUROPOJE.
Berlinas, Vokietija. — Vo

kietija ketina paszaukti 8,500,- 
000 vyru in kariuomene. Vist 
vyrai isz 1915 meto, likos isz- 
szaukti sziadien ant tarnystes 
o tokiu randasi daugiau kąi,p 
580,000 vyru.

Paryžius, Francija. — Frak
cija szau'kia po ginklu visus 
vyrukus kuriems jau suėjo 2!. 
metai. Francija yra tosios 
nuomones kad kare turi užsto
ti. Bus tai kare atkerszinimo 
visam svietui per Vokieczius.

Geneva. — Czionais kilo dj- 
dele nerimastis isz priežasties 
kad Vokietija pradėjo siunsti 
kareivius prie Klaipėdos ru- 
bežiaus. Tas parodo kad Vo
kietija ketina atsimokėti Lie
tuvai už suszaudyma keturiu 
naziu kuriuos ketina Lietuva 
suszaudyt ir uždarymu 87 ka
lėjimuose.

KAIP ŽYDAI APLAIKE 
SAVO PRAVARDES.

Asztuoniolkitam szimtmety- 
je Žydai Austrijoj turėjo tik 
du vardus: Izaokas ir Izraeliui 
kas buvo dideliu nesupratimu 
laike kokio teismo ar padary
mo dokumentu. Todėl karalie
ne Maria Terese paliepė kad 
kožnas Žydas pasirinktu sau 
koki krikszczioniszka varda, 
koki krikszczionys nenaudo
davo. Todėl Žydai, nenorėda
mi imti krikszczioniszku var
du, iszsirinko sau, vardus nuo 
visokiu minerolu, žiedu ir ki
tokiu dalyku ir tas buvo pra
džia vardu kaip: Goldberg 
(auksinis kalnas), Rosenbaum 
(rožių krūmas), Rotschild 
(raudona lenta) ir t.t.

ŽMONES NEMOKA NAU
DOTI GINKLU. !

Daugelis Amerikonu nemo
ka naudoti szaunamuju gink
lu. Sziame sklype ne tik seno
vės laikuose bet ir dabar, vie
na ypata nusiszauua isz nety- 
ežiu ant smert kas tris valan
das. ___ .



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
5 AVismare, Vok: rijoj, iszsi- 
Įftave negirdėta szunybe virszi- 
jhiriku prieglaudos name del 
Apleistu vaiku. Miesto virszi- 
jninkai isztyrinejo buk dažiu- 
Tetojai pasielginejo bjaurei ir 
nemoraliszkai su suaugusioms 
mergaitėms. Norints valdžia 
gerai žinojo apie ju bjaurybes 
įbet ant to visko žiurėjo per 
pirsztus. Gyventojai miesto 
labai pasipiktino isz tokio pa
sielgimo dažiuretoju ir mano 
užvesti skunda in augsžtesni 
jsuda.

koms paklojus ant žemes, vie
na prie kitos, pasidarytu 
szniuras 343,500 myliu ilgio 
arba, apjuostum tuom szniuru 
visa svietą keturiolika kartu 
aplinkui.

Jeigu nori žinoti ka žmones 
kalba apie tave už akiu tai 
klausykie ka jie kalba apie ki
tus.

Daugelis žmonių kalba ir 
mena kodėl seni jaunikei nest- 
pacziuoja. Atsakymas ant to 
lengvas: Moterele, kuria jie 
geidžia, ne eina, už ju o toji 
motere su kuria lengvai galėtu 
apsipaeziuot, nenori jos imti.

ISZ LIETUVOS
ŽYDAS TĖVAS BYLINĖJA
SI SU DUKTERIM, KAD JI 

ISZTEKEJO UŽ KATALIKO.
Marijampole. '— Mariampo- 

leje ana diena buvo sprendžia
ma Fridos Finikelszteinaites— 
Rimkeviczienes byla su jos tė
vu Finkelsztei nu. Bylos isto
rija tokia: Finkelszteinas pa
dėjo bankai) 12,000 litu duk
ters studentes vardu, kuri pini
gus gali iszimti tik iszeidama 
už vyro. Tėvas norėjo kad 
duktė teketu už žydo aptieko- 
riaus, bet duktė ipcrejo Katali
ku religiop, ir susituokė su

UŽSIMUSZE
VAKARUSZKININKAS.

Kaunas., - Kaune, Zitiecziu 
salėj*buvo vakaru'szkos. Vie
nas vakaruszkininkas antrame 
aukszfe apsižergė laiptu turek- 
li ir norėjo juo žemyn nueziuo- 
žti, bet pasprūdo ir krisdamas 
taip prisimusze, kad su mažo
mis gyvybes žymėmis nuvežtas 
miesto ligoninėn.

pRIRSZ kambaryje suskam
bėjo varpelis. Durys atsi- 

dae. In saliona. inejo ponia ir 
ponas — vyras ir pati.

— Ar neateiname per anksti, 
Juozai'!

—- Pirmiausiu trukiu. Neži
nau net ar suspėsime nupirkti 
vainiką... Ne't pusryeziams 
neturėsime laiko...

— Tai-gi, ponai visai neval
gysite pusrycziu ?

— Žinoma ... Ar-gi galima 
mislyti apie valgi tokiame lai
ke ir padėjime? Kas ežia toks 
man spaudžia, gerkle... jNe- 
galecziau nieko praryti. Taip, 
patiko mus nelaime... Baisus

S vietiniu keleivis,į Bruno 
Kunsellman, apraszineja savo 
•knygoje apie atliktas jo kelio
nes po visa svietą, kurioje ra- 
jszo kad gyventojai Tibeto yra 
neszvariausi žmones ant svie
to. Raszo 'jisai kad tasai szta- 
jnas žmonių 'nesiprausia per 
.visa savo gyvenimą. Kada pur
vai pradeda džiūti ant kūno 
tai tepasi juodu ir smirdan- 
cziu tepalu o moteres tepasi 
sviestu. Moteres gali turėti 
kad ir dvylika vyru ir su vi
sais gyvena vienam kambary
je- .

Norints iTibetai yra dideli 
szeszkai bet kada pagauna 
svetim-žemi in savo rankas 
tai įbaisei ji nukankina, ant 
smert. 

—— ■ ■ -----
Ed Landegham turi užmo

kėti penkis tuksdanezius dole
riu už kelis buezkius ir szir- 
dingus prispaudimus, del po
nios Bertha Halstead, isz Fi
ladelfijos, kuri yra vyruota 
moterele. Bertha priesz apsi- 
vedima dirbo krautuvėje pas 
Landegham ir po apsivedimui 
dirbo pas ji. Motere taip pati
ko darbdaviui, kad karta, ka
da ji nuėjo ka tokio atsineszt 
isz skiepo, tai jis nuėjo paskui 
ja, pagriehe in glebi ir karsz- 
iai kelis kartus pabucziavo in 
jos lupeles. Moterei tokis pasi
elgimas labai nepatiko ir ap
skundė ji ant penkių tukstan- 
cziu doleriu. Sudas pripažino 
jai tūkstanti doleriu nes sako 
kad tai užtektinai už buezkius 
bes sziadien randasi tukstan- 
cziai moterėliu kurios parda- 
yinetu savo buezkius po kvo- 
|teri.

Stebejomes nemažai kitados 
kada valdžia iszdavinejo mili
jonus doleriu ant vedimo skly
po ibet sziadien, kada iszdavi- 
neja bilijonus doleriu tai tik 
žinom kad tai bilijonas doleriu 
bet kiek jisai ženklina, tai ma
žai žmonių turi apie tai supra
timą.

Taigi, ka jus darytumėt jei
gu turėtumėt tris bilijonus do
leriu? Gal iszdalintumet uba
gams? Gerai. Bet ar žinote 
kiek tai jums užimtu laiko isz- 
dalinlti tuos pinigus po doleri 
ant vieno kart? Sztai, jeigu 
daliritulmjet po doleri ant se
kundos, per diena ir nakti, be 
jokio pasilsio, tai jums užimtu 
devynes-deszimts penkis me
tus laiko ant iszdalinimo tuju 
pinigu. Jeigu duotumėt po 30 
doleriu .tai iszdalintumet del 
100 milijonu gyventoju Ame
rikoj. Jeigu tris bilijonus si
dabriniu doleriu ■ sudetumet 
viena ant kito tai paskutini do
leri turėtumėt uždėt su pagial- 
ba eroplano kuris turėtu isz- 
kilti in padanges 5870 myliu 
augszczio kad taji paskutini 
doleri uždėt ant pat virszaus. 
Tris bilijonus doleriu bumasz-

Chandler, Ncvadoje, kokis 
tai Ned Halfield nužudė savo 
ieva kirviu. Priežastis tosios 
baisios žudinstos buvo ta, kad 
vaikinas insimylejo in savo 
moezeka kuri ji prikalbino 
prie to baisaus darbo. Laike 
teismo pasirodė kaip sukapojo 
tęva su pagialba moezekos. 
Lavona sukapojo in szmotus 
ir sudegino pecziuje. Moteres, 
kurios radosi sude ir prisi- 
klausinejo apsakymui, net ap
alpo. Sudas paliepė visoms ap
leisti suda.

S.LA. 50 Metu
Jubilejinis Seimas

Pereitame Detroito S. L. A., 
seime tapo nutarta sekantis 
S. L. A. seimas laikyti vienoje 
isz progesiviszku Lietuvi szk u 
kolonijų, Cleveland, Ohio. Sei
mas invyks kita vasara, 1936 
metais. Seimas bus didelis ir 
svarbus; tai bus 50 metu S. L. 
A. Gyvavimo Sukaktuviu Sei
mas. Tam seimui ruoszti jau 
susidavė komitetas, ir nuo szio 
paskelbimo Seimo Rengimo 
Komiteto darbas formaliai pra
sideda. Clevelande yra pir
miau invykes S. L. A. seimas; 
22-ras metinis seimas 1907 lie
tais. Tik po 29 metu Olevel- 
andieeziai sulaukia kito S. L. 
A. seimo, todėl pasistengs ji at
žymėti, kad liktu atmintyje vi
su tu kurie atsilankys. Seimo 
Rengimo Komitetas pasiryžo 
padaryti szi Jubilejini S. L. A. 
Seimą labai invariu, istoriszkn. 
In szi S. L. A. Seimą bus at
kreipta atida ne tik Amerikos, 
bet ir. Lietuvos Lietuviu. Szi 
Seiman bus sukviesta daug vi
sos Amerikgs Lietuviu veikėju 
be paežiu Seimo delegatu. Sei
me bus pritaikyta tam tikras 
pagerbimas S. L. A. veteranu, 
seniausiu nariu, ir bus atkreip
ta demesis in jaunimą, in jau
niausius delegatus. Kadangi 
tai bus svarbus Jubilejinis sei
mas, sziuomi atkreipiame ati
da in Seimą visu S. L. Ą. kuo
pų anksti iszkal.no, kad rengtų
si kaip nors nuo savo kuopos 
Seimą atžymėti. Kadangi 1936 
metais paeziame Clevelande in
vyks tam tikros iszkilmes san- 
ryszyje su Clevelando mieste 
sukaktuvėmis, tai bus indomu 
isz visur Lietuviams atvažiuo
ti, susipažinti su paežiu miestu 
ir pamatyti parodas. Cleveian- 
das yra beveik viduryje skai
tlingiausiu kolonijų, kuriose 
randasi S. L. A. kuopos, todėl 
patogu atvažiuoti automobi
liais. traukiniais ir basais, isz 
rytu ir vakaru. Komisija lai
kas nuo laiko pranesz,S..L. Ai 
nariu žiniai apie tai, kas but 
dirbama seimo surengimo rei
kalais. Seimo Rengimo Ko
misija: K. S. Karpius, pirm., 
F. J. Zuris, vice-pirm., A. M. 
Praszkeviezius, sekr., ir Jonas 
Brazauskas, ižd.

kurpium Rimkeviczium. Su
situokdami iszsieme isz banko 
12,555 litu. Tėvas badavę teis
mui skunda, praszydamas duk
terį ir žentą nubausti už savi- 
valiszka pinigu isz banko isze- 
mima. Finkelszteinas ingalio- 
jo adv. Bieliackina, o RimkeX 
vieži u i ginti viena žinoma Ka- 
talikiszka organizacija pasam- 
džiusi adv. Ant. Tumėną. Szi 
byla, ypaez žydu visuomenėje, 
kelia didelio susidomėjimo.

MILIJONINIU
UŽPIRKIMU SĄLYGOS.

Kaunas.,— Spaudos žiniomis 
Sovietu Rusija už užpirktas 
Lietuvoje 130,000 kiaulių 10,- 
000,000 litu sumai mokes dali 
pinigais ir būtiniausiais Lietu
vai produktais: nafta, druska 
ir k t.

VAIKAS PRARIJO 
KULIPKA. IR MIRĖ.

Stakliszkes.,—.Juozo Gervic- 
ko 8 metu suims, radęs nuo ka
ro meto szautuvo szovini, i sz- 
arde ji ir kulka, žaidė, krapsz- 
tydamas ja dantis", raikydamas 
burnoje. Fagaliaus kulka pa
teko in alsuojama gerkle o isz 
ten in plauczius. Buvo kreip
tasi pas gydytojus, daryta nuo
traukos, bet veltui. Dideliuose 
skausmuose vaikas mirė.

PASIKORĖ ŽMOGUS.
Kauno stovy 3 kl., vagone 

rastas pasikoręs buvusis gele
žinkelio tarnautojas VI. Pisa- 
reviezius apie 35 metu amžiaus.

APIPLESZE
JONISZKIO BAŽNYCZIA.
Joniszkiai.,— Nežinomi žmo

nes pro Įauga inlindo in Jon- 
iszkio bažnyczia, sudaužė Kris
taus statula, ir radę joje kelis 
litus, paspruko. Insilaužima;- 
in bažnyczia jau nebe pirma 
karta pasikartoja.

APKŪLĖ VAIDUOKLI.
Rokiszikis., — Pasklido gan

dai, kad nuoszalioje bakūžėje 
pradėjo vaidintis. Esą kasnakt 
ateinąs labai didelis katinas ir 
be pasigailėjimo draskas tuos, 
kas mėgina bakūžėje būti. Drą
sesni apylinkes vyrai susitarė 
vaiduokli sueziupti. Palauke 
nakties, ir yaidukliui pasiro
džius, puolė ji ir bematant su- 
riszo. Vaiduoklis draskėsi 
kiek inmanydamas, bet virvių 
sudraskyti nepajėgė. Uždegus 
szviesa, paaiszkejo, kad tai bu
tą gretimo namo gyventojas, 
kuris kažin kokiais tikslais 
ateidavo ir gąsdindavo gyven
tojus.

UKMERGĖJ STATYS 
DIDELI TILTA.

Ukmerge.,—Ukmergės savi
valdybe sziemet prie Ukmergės 
per Szventaja, statys dideli 
geležbetonini 150 metru ilgumo 
tilta, kuris kasztuos apie 300,- 
000 litu.

PAVOJUS
ATEIVIAMS

Gerb. Redaktoriui:
■ Foreign Language Informa
tion Service (F.L.I.S.) nori 
praszyti jusu skaitytoju koope
racijos kovoti neapkentima ir 
visokius daromus skirtumus 
priesz ateivi ir svetimtauti pi
lieti. Szioje szalyje, kaip ir ki
tose, visuomet buvo kiek nors 
neprietelingumo kaslink nau
jai atvykusio. Bedarbe ir sun
kus laikai tik padidino prieta
ringa nusistatymą ir neapykan 
ta. Priesz Kongresą sziuo laiku 
stovi invairus pasiulijimai isz- 
deportuoti visus ateivius ir 
drausti ju pristatymą prie dar
bu. Negalimas daigias kad to
kios bylos taptų instatymais.

Svarbu Amerikai, kaip ir 
naujai atvykusioms', sustabdy
ti szita auganezia neapykanta 
ir prietaringa nusistatymą. 
Pirmas žingsnis szitame svar
biame darbe yra sužinot faktus 
ir garsisnti tuos faktus. Nėra 
jokios teisybes ■ stoti priesz 
tuos žmones kuriuos mes liuo- 
snoriai inleidome in musu szali 
nuolatiniai apsigyvenimui bu
kime tikri kad szios szalies tei
singumo prijautimas ves prie 
tikro kelio jaigu tik faktai ži
nomi ir 'bcsza^įszkai pristatyti.

Bet koki yra faktai? Pra
stame jusu vi'gu skaitytoju 
praneszti F. L. I. S. apie jiems 
žinomus faktus apie daromus 
skirtumus ar tai i n statymu ar
ba praktika, priesz žmogų 
(arba žmona) todėl kad jis yra 
ateivis, svetimtautis, arba na
rys kokios tautos — skirtumai 
priesz juos kaslink paszialpos, 
gavimo darbo, arba musu mo
kyklose, jaigu jiems neduota, 
teisiu arba privilegijų kurioms 
naudojasi kiti tos vietos gy
ventojai, del tos, priežasties 
kad jie svetimtailcziai.

Mes norime gauti faktu isz 
visu szalies daliu. Kibk galima 
laiszkai tegul užvardina vietas 
ir vardus, tai jaigu bus reika
linga, faktai gali būti patik
rinti ir padėjimas pagerintas. 
Daug žmonių, czion gimė ir 
svetimtaueziai, kenezia nuo 
piktu darbu ir invairu neteisin
gumu, mes nenorime tokiu 
skundu, tik apie tuos atsitiki
mus kur skirtumas daromas 
todėl kad vyrai arba moterys 
yra svetimtaueziai. Visi ra- 
szytoju vardai bus laikomi 
konfidencialiiszkai (slaptybė
je). Pageidaujame, kad jusu 
skaitytojai su mumis prisidėtu 
prie szitos svarbios kovos. Lai
szkai, -savo kalboje arba Ang- 
liszkai, gali būti pasiūti in, 
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miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

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

— Lekajus nieko neatsako 
stovėdamas prie duriu nepaju
dinamai ir labai keistai žiūrė
damas.

Ta. viską Teresa de Rieux 
pamaezius, paklausė gana rim
tu balsu:

— O gal apsirikome kaslink 
dienos? Gal tai dar ne szia
dien? 1

— Žinoma, prieszingai, po
nai buvote užpraszyti ir szia
dien laukiami. Bet, ant nelai
mes, apturėjome labai nesma
gia žinia... Sztai ateina ponas 
tai jis pats geriau papasakos 
visa atsitikima.

In saliona inejo Julijonas 
Libesae su paezia Albertina — 
rimti, Hudui, apimti sielvartu,

— Mano brangi, kas atsiti
ko? — paklausė ponios Libe- 
sac neramiai Teresa. — Kas 
ponams yra?

Libesae tuojau iszsitrauke 
isz kiszeniaus sulenkta ketur
linkai laiszka, iszvyniojo isz 
ten telegrama ir, stovėdamas 
nepajudinamai, į kaip į kokia 
stovyla, nepakeldamas net 
akiu, nežiūrėdamas net ant 
svecziu, pradėjo kalti užkimu
siu grabiniu balsu:

— Sztai telegramas, kuri ne
seniai gavome: “Teta Juoza- 
fina numirė.”

— Ka ponas sakai? Ponia 
de Sainte—Endosmose?

— Taip. Tai-gi vakar butu 
pabaigus šeptynes-deszimts 
keturis metus. Bet ant nelai
mes nedagyveno to gražaus 
amžiaus, prie kurio truko jai 
septyniolikos valandų. Ledinis 
atsidunksejimas nepermaldau
jamos smerties...

Ir Libesae nepabaige, stovė
damas tiesiog, kaip sopuliu 
stovyla, su .užlaužtom ir že
myn nuleistom rankom, žiūrė
damas nuolatos ant isztiesto 
divono.

— O tas isztikro didis nu
liūdimas, juo labiau, kad pra
žuvo taip staiga ... Bet ponai 
niekados nemate numirusios 
tetos?

— Sunku, praszau ponios. 
Paryžiuje gyvenimas visiszkai 
paglemžia in savo nagus žmo
nes. Kas teisybe, laikas per 
laika gaudavome nuo tetos 
gromatas su užpraszymais. Ra- 
sze kad pati negali atvažiuoti, 
kad jai jau kojos atsisako tar
nauti... Taip... Rasze taip 
pat, kad regis, jau negyvens il
gai o priesz smerti norėtu dar 
nors paskutini karta pabu- 
cziuoti savo anūke ir sesers 
dukterį... Biedna motere...

. Supelejo visiszkai ant tos pro
vincijos.

Seke dabar ilgesnis tylėji
mas. Ponai de Rieux žiūrėjosi 
paslapta ant duriu, vedanezin 
in valgomaji. Libesae jau nu
vargęs ant vienos vietos sto
vėdamas, pasižiurėjo per lan
gą ir urnai suszuko su piktu
mu, netekdamas kantrybes:

— O kad j ežia juos-visus!.. 
Atsipraszau gražiai, pamir- 
szau visai, kad ežia ponios...

likimas... Bet, teisybe, ponus 
sziadien užpraszeme ant pus
rycziu? Kaip tai gaila! Bet po
nai dovanos? Juk negalėjome 
tokios nelaimes pramatyti. 
Kas teisybe, mes net nea'tįjau- 

! cziame bado... Sopulys...
Bet gal kaip nors ant greitų
jų, ka? Guodotini ponai pave
lys?

— O nė, ne, ponas Libesae. 
Szirdingai dekavojame. Guo- 
dojame jusu sopulius. Daleisi- 
me sau tai kitus kartus... Li
kite sveiki, ponai... Praszome 
mums tikėti kad atjaueziame 
szirdingai jusu skausmams... 
Nepamirszi mums atsiunsti at
viro laiszkelio isz provincijos, 
Albertina, netiesa?

Szirdingi velijimai, atsisvei
kinimas. .. Bet ponia de Rieux 
gryžta nuo slenksczio sakyda
ma pusbalsiai savo prietelkai:

— Klausyk, Albertina, man 
rodosi kad turite ant szios die
nos nuolatini abonamenta ant 
dvieju foteliu “Varietese?”

— Ak, mano Dieve, tai-gi 
sziadiena?

— Taip, sziadiena... Žinai 
ka... Iszkeliaujate isz Pary
žiaus. Gal mums galėtum?..

— Labai mielai... Juk ge
riau jums tuos bilietus atiduo
ti negu sunaikinti... Pra
szau. .. dvi kėdės... No. 37 ir 
39... Kaip tai gaila! Na, su
tik, mano brangi... Neturiu 
laimikio, ka?

Isztikro gaila man tavęs. La- 
variere turi but puiki o tau 
neteks pamatyti... Tai tikra 
nelaime... Na, buk sveika, 
brangi prietelka! Dekavoju 
labai! Buk sveika!

Kaip tik užsidarė durys pas
kui ponus Rieux, Libesae pra
dėjo szaukti tarnu:

— Juozai, Katre! duokite 
mums valgyti! Greitai, nes nė
ra laiko... Ak, koks esu alka
nas, kad mane kas toksai spau
džia... Bet kad badum ir nu- 
m’ircziau juk jau (vistiek isz 
grabo Juozapotos neprikelsiu!

— Klausyk, Julijonai, ar 
isz tikro negąletumem atidėti 
savo iszvažiavimo... ant vie
nos dienos? Juk szermenys ir 
taip atsibus be musu dalyva
vimo.

—■' Mano brangi, kalbi, atsi- 
praszant, tokius niekniekius. 
Nieko neapeina tetos szerme
nys kurios per visa gyvenimą, 
nematome. Bet ežia apeina 
apie patikima ir tai gana dide
li palikimą... Turtas tos ge
ros tetules isznesza mažiausiai, 
puse milijono franku; sene ne- 
iszleisdavo nei treczios dalies 
savo iįnplauku. Turimej pasi
skubinti nes visokios jos prie- 
telkos ir kaiminkos pasirengu
sios iszdraskyti brangius daig- 
tus... O gal teta slapstė pini
gus kur po kokias skyles?

— Turi tiesa. Reikia važiuo
ti tuojaus. Bet, o, vainikas?

— Teisybe? Be mažko nepa- 
mirszau... Bet dar suspėsiu, 
kaip misliji, kokis pirkti? Ar 
babkavu lapu, ka? Taip... už

Nupirkus vainiką, prisiuvus 
sau ant rankovių juodus žela- 
bos ženklus, abudu Libesae at
sirado greitojo trūkio vagone. 
Keliavo per liūdnus, baltus 
laukus, mislijant apie ryt-die- 
nos laidotuves, kurioms labai 
daug turėjo kenkti sniegas su 
vėtromis ir pustymais.

Trūkis sustojo prie mažos, 
neapgyventos stacijos. Sniego 

< vėtra liovėsi bet tuojaus prasi-
dėjo smarkus lietus per kuri 
abudu Libesae turėjo važiuo
ti dvylika kilometru menku ir 
prastu vežimėliu. Nežiūrint 
parasolio, abudu baisiai su- 
szlapo, neliko nei vieno sauso 
siūlo ir ponia Teresa atrado 
reikalingu savo vyrui patemy- 
ti Itai:

— Tavo teta mums tyczia 
taip padare... Esu tame per
sitikrinus. Ar ji negalėjo su 
smerezia palaukti pavasario?

— Bet-gi...
— Praszau tavęs, nesigin- 

czyk su manim. Seni žmones 
paprastai buna pikti.

Ant galo sustojo priesz liūd
nus namus kurie aplinkui va
dinta “pilis Beauca'stel.” Su
skambino pas vartelius viena 
syki ir kilta — bet niekas ne
pasirodė.

— Ka, turėsimo laukti? In- 
eikime, juk esame pas save.

— Taip, Turi tiesa. Bet ži
nai, tavo teta neturėjo pada- 
bones. Neprįsodino priesz na
mus kasztonu, vienatiniu me
džiu, kurie prie tu namu labai 
pritiktu... Kokios tai suny
kusios akacijos... Julijonai, 
esi nepabaigtas netikėlis. Pa
sižiūrėk kas veikiasi su vaini
ku?

Vyras, pajudintas tuo klau
symu, atsisuko ir pasižiurėjo 
ant vainiko. Tikrai, lietus/per- 
szlapino stangas kurios iszro- 
de kaip kokios iszskalbtos 
paneziakos. Vejas iszpute plo
na popiera kurion be rūpestin
gumo jokio buvo susuktas vai
nikas. Popiera baisiai buvo 
skylėta nuo lietaus, visa per- 
szlapus.

— Tai menkniekis, — su
niurnėjo. — Ant provincijos ir 
tas bus gerai, nieko nesupras. 
Gera teta, jei ji galėtu pama
tyti, juom butu labai užimta 
ir dar džiaugtasi.

Prieangyje nebuvo nieko. 
Namai iszrode tuszcziais ir ap
leistais...

— Ineikime czionai... Du
rys pravertos... Kas per tvar
ka! — Ponia Teresa pastūmėjo 
duris ir inejo su vyru in dide
li valgomaji, gana gražiai pa- 
puoszta. Visur viskas tik žvil
gėjo tik kambaryje gyvos du- 
szios nebuvo,

— Isz kito kambario maty
tis szviesa... Eiksz greieziau, 
po tam sidabrinius daigius 
perrokuosi.... Tam dalykui 
dar bus pakaktinai laiko.

Abudu prisiartino areziau 
ir sustojo staiga, tarytum juo
se visa gyvastis butu sustin
gus.

Prie pecziaus sėdėjo teta 
Juozapata de Sainte Endosmo
se. Ji pasižiurėjo in Libesae’us 
ir tarė per dantis:

— Koks tai puikus vainikas. 
Matau, mano vaikeliai, gavote 
telegrama kuri jums pasiun- 
eziau. Tai tik tokiu budu jus 
pas save pasivadinau. Dabar 
jaueziuosiu;; gerai.) Tik\truko . 
man draugijos...

/

ir

Bet žiūrėkite ponai, kaip tai 
sniegti! O mes turime keliau
ti! Maloni mums bus kelione, 

,ka?
I — Kada ponai iszkeliauja?

penkes-deszimts franku?
— Gana bus ir už ketures- 

deszimt. Del provincijos nerei
kia geresnio. Tik skubinkis 
nes galime susivėluoti.

t?* Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulalkyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

iszkal.no


“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Džiaugsmo 
Svajones --- *---  

>‘Į£ODEL kitas merginas gali 
mylėti vaikinai, o mane 

net kaimo bernai nenori vest 
szokti?” kalbėjo nekarta Rim
bu Marcele, pareidama isz kai
mo vakaruszku.

Sunku butu pasakyti, del ko. 
Vienintelis atsakymas — buvo 
nelaimi graži, nors, isz tikro, 
pažiurėjus, buvo daug negra
žesniu merginu o jas vaikinai 
lydėdavo kas vakara. Prie pil
ko neskaistaus Marcelės veido 
dar prisidėjo antras dalykas— 
kalbėdama truputi szvepseda- 
vo.

Todėl, anot Žemaicziu, ant 
Rimbaites ir neturėjo akies 
vaikinai. Lyg kokia pastum
dėlė, sėdėdavo per vakarus 
kerte j, kai jaunimas szokdąvo, 
arba visai neidavo in "tokias 
sueigas.

Visa tai Marcele suprato. 
Žinojo gerai del ko niekas ne
myli jos bet nieko negalėjo pa
daryt. Sukasdavo dantis tik, 
kai pamatydavo, kad neturtin
gos, pusplikes samdininkes tu
ri geresne dali, vadinas, grei- 
eziau iszteka ir daugiau nieko. 
Bet ka ir bepadarysi: sztai 
Baltru Petras apsivedė su 
samdininke, kuri vos tik 
marszkinius pasogos teatsine- 
BZie ir dainuok, kad nori! O 
Rimbu Marcele, ruduo nuo ru
dens kaip grėbsto rugienas, 
taip grėbsto.

“Na, tegul daro kiti, kaip 
jie nori, o asz savo rasiu!” — 
ramindamos sakydavo ji, — 
“pamils ir mane koks nors 
.rimtas vaikinas, o ka asz ne
mylimo teketi, tai geriau visai 
netekėti!”

Rimtas ir protingas vyras, 
kur ja galėtu suprasti, pama
tyti, kiek savo szirdy turi 
meiles — buvo Marcelės pa
grindine mintis.

Viena karta, kai Marcelei 
jau buvo sueje 26 metai, tėvas 
tarė jai:

— Jau gana, vaike, tau būti 
pas mane; užaugai, sustiprė
jai, todėl sulyg žmonių papra
timo, turi iszeit už vyro. Nieko 
nepadarysi — persiskirsime. 
Ryt atvažiuoja isz Purveli! 
kaimo Žvanginis in pirszlius. 
Na, sakyk, ar gera vyra iszrin- 
kau?

— Bene asz ji pažystu? Gir
dėjau tik, kad vienturtis esąs,
— pasakojo Marcele.

— Važinėja tokiais eržilais, 
kad sunku ir pasakyti! O lio!
— Taip gyre tėvas savo busi
ma žentą, — kurs jau isz ank
sto sukalbėjęs su tėvu apie da
li, renges atvažiuoti pasirody- 
ti Marcelei.

Na ir atvažiavo (dviem die
nom praslinkus nuo to laiko, 
kai sužinojo Marcele)! Vyras 
pusėtinas, aukszto ūgio, szvie- 
saus veido, ilgais ant szalies 
su-szukuotais plaukais. Buvo 
dar gana jaunas, gal dar jau
nesnis už Marcele, nors barzda 
ir ūsai jau senai skutami. Vie
nu žodžiu, Marcelei turėjo pa
tikti savo iszvaizda, na, o in 
jo vidų — neinlysi, kaip žmo
nių sakoma: ka tu ežia nori 
pažinti jo būda, paproezius, 
per pora valandų, kol iszgere 
sutartuviu magaryczias.

Aiszku viskas, kaip ant del
no; Marcele Žvanginiui patiko 
•—nepatiko o Žvanginis Mar
celei krito in aki, todėl iszge
re sutartuviu buteli ir sztai, 
y iena Nedeldieni J. parapijos

klebonas bažnyczioj, visiems 
gridint, paemes užsaku knyga, 
paskelbė kad eina moterystei! 
Jurgis Žvangini s isz Purveliu 
kaimo su Marcele Rimbaite isz 
Kuturiu kaimo J. parapijos.

Jurgis ta Nedeldieni iszejes 
isz bažnyczios pasuko tiesiai 
pas Zarnicki. Ten jis papras
tai, iszsjigerdavo, Nusitikdavo 
sii pažystamais, pasitardavo 
ir kitokias užgaidas patenkin
davo.

Vos tik spėjo Jurgis in 
smukle inžengti, tuoj ji apspi
to pažystamu būrys ir pasipy
lė klausymai, nuomones.

— Kuris tau vejas in galva 
inlindo, kad Rimbu Marcės už
simanei? — tuoj pradėjo vie
nas.

— Kvaily, tu nežinai! Dar 
neapsivede: paerzinti tiktai 
nori, — aiszkino antras.

— O gal jau Julka nusibo
do? — pridūrė treczias.

— Po perkūnu, Rimbu senis 
metai jau kaip kiszte kisza 
5,000 litu — kodėl nepaimti! O 
merga tegul del manes buna ir 
vyža. Juk ir vyža galima kelis 
kartus apsiauti o paskui — 
tarnaites nereiks samdyt kiau
lėms szerti! — pasiaiszlkino 
Jurgis, supurtės Zarnicki už 
krutinės ir paprasze atskiro 
kabineto.

Zarnickiui daug aiszkinti 
nereikejo. Jurgis ne viena kar
ta ežia ateidavo ir leisdavo 
laika su seniau buvusia J. 
miestelio milicijos virszininko 
žmona Julija, kuri dabar gy
veno Zarriickio restorane. 
Sziadien, iszgirdes Žydas, jog 
Jurgio vestuves bus, davė ant
rame aukszte Nr. 7.

— Kodėl Nr. 7? — mausto 
Jurgis. — Na, tur but, Zarnic- 
kis sziadien labiau pagerbti 
nori, juk ne veltui gausiu 5,- 
000 litu.

Taip leido valandas Marce
lės busimas vyras. Bemaž jau 
pavirtus in prostitute Julka 
“saldydavo” Jurgio gyveni
mą, kuris prisigėrės niekuo ne
siskyrė nuo gyvulio.

O tuo tarpu Marcele, parė
jus isz bažnyczios, pro pirk- 
czios langa žiūrėdama in savo 
geliu darželi, kaž ka maustė 
apie Jurgi, kaip apie rimta, 
skaiseziu mineziu pilna jau
nuoli. Ji manste kad Jurgis 
padarys gala tiems visiems ne
smagumams, kuriuos tekdavo 
jai nukensti kaimo sueigose, 
kad užsibaigs visi pravardžia
vimai, iszjuokimai. Ne viena 
dabar jai pavydės Jurgio. O 
Jurgis apsivedęs ja mylės, vi
sados bus kartu su ja ir gy
vens laimingai. Jurgis toks 
turtingas; jo tėvas vekseliu 
puse maiszo turi prisikrovęs: 
vėl, javai užauga gerai, žeme 
derlinga. Tikrai jai kitos pa- 
vydes! O ji įkas szventadienio 
ryta kartu su vyru važiuos in 
bažnyczia, abu greta sėdės dai
lioj 'brikelėje, gražus arkliai 
ja temps, visi dabar Marcele 
matys ir nesijuoks isz jos. O 
jei ja kas nors nuskriaus — 
vyras suramins, užstos; kai 
grysz isz darbo vakare, tai 
meiliai prakalbins, priglaus, 
pabueziuos... Taip manste 
Marcele. O tos mintys buvo 
saldžios! Ateitis laime szypso- 
jos...

Greitai bego priesz-vestuviu 
malonios dieneles. Sudrums
davo jas tik-kai kada ilgu bo
bų liežuviai, kurie apie Jurgi 
butu ir nebūtu dalyku pri- 
pliaukszdavo. “Yla maisze ne 
paslėpsi,” sako Lietuviu pa
tarle. Taip ir ežia, daug kas 
isz aplinkiniu žinojo apie Jur

gi ir Marcelei but ausys nulin
kusios beklausant tikru žinių 
bet ji nelabai paisė.

— Žmones mane nori tik su
klaidinti, — sakydavo Marce
le ir pasiduodavo saldžioms 
svajonems apie Jurgi. Nebuvo 
ji realiste, netikėdavo tik
riems faktams, kurie tiesiog 
durdavo in akis o tvirtai lai
kydavos kažkokiu nujautimu, 
svajojimu. Antra vertus, ne
būt galima perdaug kaltinu 
Marcele nes jai nebuvo laiko 
Jurgi vispusiszkai pažinti: tė
vas labai greitai apsidirbo — 
kad tik nusikratyti dukters, 
todėl viena gražu antradienio 
ryta ir turėjo abudu jaunave
džiu paimti szliuba.

Prasisdejo naujas gyveni
mas. Marcele ne nepajuto kai]! 
trys savaites prabėgo po jung
tuvių. Bet kaip jai viskas klo
josi — niekas nežinojo; nebu
vo pratusi ji viską iszsipasa- 
koti nes žinojo kad kiti isz 
opiausio dalyko juoksis tiktai. 
Nenumane, pagaliau ne pati 
Marcele, kaip mielas turi būti 
apsivedusiu žmonių gyveni
mas tiktai"aplinkiniai kaimy
nai kalbėjo kad “reikia drus
kos,” vadinasi, Žvanginiuose 
nėra sutikimo nei szeimynisz- 
kos laimes.

Jurgis vesdamas paveldėjo 
isz savo tėvo ūki su ta sanly- 
ga kad jis iszmokes seserei 
Jadvygai dali ir iszlaikys lyg 
mirties tęva. Marcele dalies 
atsinesze 5,000 litu. Na, tai ar 
bereikia geresnio gyvenimo? 
Jurgis ir sakydavo: “Mano 
dienos!” Pas Zarnicki kai ka
da per viena vakara palikda
vo lyg 50 litu; per isztisus me
tus Zarnickis teisėtai paėmė 
puse Marcelės dalies už vai- 
szes ir degtine o likusi puse 
atiteko paleistuvei Julkai, ku
ri jau senai buvo ingavus. Jur
gio žmonos teises. Jokiais ke
liais ritosi Žvanginiu gyveni
mas.

Marcele isz pradžių dar ga
lėjo kęsti: pavalgyti apszcziai 
buvo, drabužio savo turėjo, 
samdyta merga atlikdavo vi
sus sunkesnius darbus. Vieno 
tik jai truko tai ko priesz ves
tuves tikėjosi — vyro meilu
mo, bet ir ežia ji mokėdavo 
save guosti, raminti ateiezia: 
girdi, Jurgis mes kada nors 
jaunu dienu inproezius, nustos 
girtuokliavęs ir mokės su ja 
meiliai apsieiti. Ji perkesdavo 
ir tas scenas, kai girtas vyras, 
apsiseiliojęs griebdavo glebiu 
ja bueziuoti, pilnas žveriszku 
instinktu, nors sukandus dan
tis kartais nurydavo keiksmo 
ir pasibjaurėjimo žodžius.

Bet greitu laiku viskas pa
kitėjo. Marcelei gimė mažutis 
kuris Jurgi visai nuo jos ati
tolino. Ūkis pradėjo irti nes 
nebuvo kam ji prižiūrėti. Jur
gis tėvo vekselius baigė pra
gerti, sesuo Jadvyga, kuri jau 
apsenus buvo namie, vėl sau 
žiūrėjosi o samdininkais —ma
žai besitikek. Pernykszczia 
tarnaite dar rūpinosi ukiu, 
mat, Jurgis nevedes buvo: ti
kėjosi už jo teketi o szimet nu
sisamdę isz miesto tokia zyle, 
tai uodega parietus ir laksto 
isz vieno kraszto in kita.

Darėsi dideliausia netvarka, 
kuri svire ant Marcelės gal
vos. Vyras pirma jau jos ne
apkentė o dabar kai pasidaro 
ūkyje suirute tai virto žvėri
mi: regis suėstu ja, kad galė
tu.

Viena vėlu žiemos vakara, 
gerai ingeres gryžo Jurgis isz 
J. miestelio namo. Privažiavęs 
netoli namu mate savo pirk

ežioje žiburį. — Matyt, laukia davo viso to nematyti; ji vie- 
manes, — pamanė, bet vos pa- na mokėdavo save raminti ir 
sukus isz.kelio — užgeso. Mat, tvarkyti griūnanti ūki bet ir ji 
Marcele szi valkara ilgai vaka- kai kada susidurdavo su pilka 
rojo, triūse kaž ka pasilikus teisybe. Ypatingai tada jai 
namie. skaudu ir nepakeneziama da-

Jurgis senai jau rengėsi pa
sakyti szaunu pamokslą ir ap
kulti savo žmona, todėl szi 
karta buvo geriausia proga. 
Vos iszkinkes arkli, invirto in 
pirkezia ir pareikalavo valgy
ti. O, paprastai, kitais vaka
rais parvažiuodavo sotus arba 
pats rasdavo vakariene. Mar
cele, nenujausdama, kas dėsis 
szi vakara, mieguistu balsu, 
pakėlus galva, tarė:

— Pasiiirik nuo krosnies ba
lana; ten auksztai yra padė
tos!

To tik ir tereikejo Jurgiui.
— Ar isz lovos jau neiszlipi! 

— subliovė žvėries balsu.
Pirma, karta pamaezius toki 

insiutusi vyra, Marcele vien- 
marszkine iszszoko isz lovos o 
Jurgis priszokes artyn, nutvė
rė už plauku ir reke:

— Kas buvo pas tave szia- 
nakt? Sakyk! O jei ne, tai tuoj 
nusmeigsiu!

Marcele, nors ir butu norė
jus bet negalėjo jau žodžio isz- 
tarti — taip iszsigando. Paju
to tik kaip su kaž kuo drožė 
jai per peczius o ji tuo tarpu 
surikus “Jėzus, Marija!” isz- 
spruiko pro duris. Kas toliau 
dėjosi, ji negirdėjo, nes basa 
ant sniego iszvyta, bego jesz- 
koti kur in troba inlysti; suki
lus szeimyna iszklause girto 
szeitmininko pamokslo o pie
meniui net ranka iszsuko be- 
mesdamas nuo pecziaus. Rei
kalavo visu surasti Marcele.

— Suraskit man jus, o asz 
ja tuoj padėsiu! — szauke 
jeszkodamas. Bet veltui.

Marcele, baimes apimta, at
sidūrė Mikuos (taip vadinosi 
greta gyvenanti kaimynai). 
Tik vargsze bebėgdama per- 
szalo ir ant rytojaus jau neke- 
le. In antra diena jau reikėjo 
kunigo: isz pradžių sukrėtė 
smarkus drugys, pakilo tem
peratūra, paskui pradėjo bai
siausiai kliedėti kalbėti nesu
prantamus žodžius ir t.t.

Jurgis ne artyn nėjo prie 
žmonos. Gerai, kad bernas isz 
Miku parvežė o jei ne, tai bu
tu turėjus kaimynuose sirgti. 
Jis tomis dienomis visai mažai 
namie tebuvo: sėdėjo pas Zar
nicki prie degtines butelio ir 
lauke kada numirs žmona. O 
szi tuo tarpu kaip tik pradėjo 
eiti geryn; tarnaites prižiūri
ma, pradėjo atsikelti isz lovos, 
po truputi valgyt, paskui 
vaikszczioti.

Viena diena Jurgis pamate 
Marcele ja ūpo kiemą be- 
vailkszcziojanczia, mirktelejas 
berną, savo “isztikimaji”, 
ome tycziotis:

— Ot ir nenusprogo mano 
“szvebelda”; kita karta teks 
pribaigti: kitaip klebonas 
szliubo su kita neduos! Tu Jo
nai, kada vesi?

— Na, o kam man paezios, 
— bene nėra mieste morgu ?!— 
atrėžė pasileidęs bernas.

— Cha! cha! cha! — nusi
juokė Jurgis, — tavo teisybe 
brolau; kol dar jauna, pati, tai 
dar sziaip taip, bet kai pasens, 
kur dėsi? Tikra skranda juk!

Tokios kalbos buvo Žvingi- 
niuose. Tarnaite ir-gi kai kada 
panasziai pliaukszdavo. Na, 
žinoma, o kalbos nesiskyrė nuo 
darbu. Ūky darėsi vis didesne 
betvarke. Aplinkiniai žmones 
tiesiog Žvanginiu gyvenimą 
vadindavo pasileidėliu na
mais. Viena tik Marcele gale- 

rydavos, kai Jurgis jai prikisz- 
davo Jadvygos kavalierius ir 
vadindavo ja paleistuve. Nie
ko nuostabaus — isztvirkes 
žmogus ir kita tokiu laiko. 
Pats būdamas pasileidęs ir 
Marcele tokia vadino, prama
nydamas buk ji per naktis, 
jam nebesant namie, su kava
lieriais ūžianti.

— Tai, Mykol, kad atsikel
tu, amžina atilsi, Žvanginio 
nabaszninkas tėvas, ka jis pa
sakytu?!

— Ei, broleli, apalptu, pa
matęs tokia pustyne savo gy
venime! — kalbėjo Baltru My
kolas, 70 metu senis. — Koki 
jo būdavo javai, gyvuliai; dar 
sūnūs Jurgis eržilais važinė
josi. Na, o dabar, ana diena 
Marcele skundėsi, kad duonos 
neturinti.

— Ka turės, užvakar iszsi- 
praszius isz musu puse pūro 
ingiu, iszsikepe duonutes bet 
braukszt, kiaules ir suede! Juk 
ne padėjimo neturi: visos tro
bos be duru — pasakoja, ant
rasis senis.

— Isztrauks nabage ubagais 
ir vaikus in varga paleis!

Taip kalbėjosi du seniai ku
rio kitados buvo geri Jurgio 
tėvo pažystami. Kalbėjo ir ste
bėjosi isz sugriuvusio ūkio ku
ris pirma, visiems pavyzdžiu 
buvo.

Tiesa sakant, ir buvo del ko 
stebėtis nes nepraėjo nei de- 
szimts metu o tiek daug atmai
nų invyko. Jurgis, pagyvenęs 
po vestuvių asziuonis metus, 
nuo perszalimo mirė. Mat, va
žiavo viena speiguota nakti, 
gerai inkauszes, iszkrito isz 
rogių ir sustiro vargszas. likis 
pasiliko gerokai praskolintas 
ir suiręs. Stogai nuplyszo, tro
bos pradėjo griūti, gyvuliai 
taip pat isz silpnumo .svyravo 
nuo vėjo; laukus pradėjo ne
sėti, sumažėjo javai; szeimy- 
nos dabar jau nesamdė, nes 
nebuvo kuo aprėdyti, todėl su
mažėjo darbininkai. Vienu žo
džiu, viskas ėjo smailyn. Na, 
ir taip dalykam esant, vietoj 
seniau buvusio gražaus ūkio, 
sziadien matyti vien svarnas, 
lyg ausu inlindes in žeme, pir
kia, iszdaužytais langais, ku
riuos skarmalas užkiszdavo ir 
tvartas su daržine, nuplyszu- 
siais stogais. (Toliaus bus.

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

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

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

14 ISTORIJŲ: Po Laikui, Ony
tės Laime, Per Neatsarguma in 
Balta Vergija, Pusiau-Gavenia, 
Vieszpats Jėzus ir Miszko Me
džiai, Žvake, Del Pirsztiniu, 
Apie Mirimą, Pavasaris, Apie 
Saule-Monesi-Žvagždesi ir Ki
tus Dangiszkus Kūnus, Meszla- 
Vežis, Grapas, Egli-Aržuolas ir 
Uosis, ir Budyne. Tiktai.. ,25c.

Galite prisiųsti užmokesti 
(le.) stempomis. Adresavokite:

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

SUTAISĖ JOS VIDURIUS 
KAIP REIKIA.

Sidney Eisenberg, vienuoli
kos metu mergaite, isz Lewis
ton, Pa., dabar gali valgyt ir 
tuojau visiszkai pasveiks po 
operacijai ant viduriu. Dakta
rai sutaisė jai pilvą kuris ra
dosi ne savo vietoje ir iudejo 
kur priguli.

* Tula gyventoja ant salos 
Andavo, Viduriniam Amerike, 
pagimdo'kudyki su trimi gal
velėms. Po keliu valandų kū
dikis mirė.

'•* Cukrus jau buvo žinomas 
trys tukstaneziai metu adgal. 
Kinczikai buvo pirmiitineis, 
kurie pradėjo naudoti cukru.

Szirdeles, nors per Gavėnia 
apsimalszykit,

Tiek juoku Szenadoryje ne
darykit,

Pamaldas geriau apvaiksz- 
cziokite,

Munszaines tiek nenaudokite, 
Nesenei po pamaldų kelios 

iszejo,
Tiesiog in urvą nulapsejo, 
Tuoj apsėdo aplink staleli, 

Szauke: duok gert sakalėli,
Kėlės bonkas isztusztino, 

Da daugiau kalbino,
Aluczio, 

Munszainuczio.
Už valandėlės visom akys 

užtemo,
Ba mat, tai moteriszko sztamo, 

Kniupszczios prie stalelio 
suvirto,

O nekurios ir po stalu par
virto, 

Szinkorius pajuto kad negerai 
bus, 

Tuojaus pasamdė bambilius, 
Kdžna inmete kaip kiaules, 
Ba jau visos turėjo invales,

Namo nugabeno,
Kur kožna gyveno, 

Kas isz tokio maldumo, 
Jeigu nėra Dievo padėjimo, 
Maldas atkalbinėjo, Graudus

Verksmus atgiedojo, 
O karezemoje apieravdjo. 
Szirdeles, geriau kad pa

liautume!,
Per Gavėnia nemauktumet, 
Juk tai visiems darote geda, 
Ir ant galo papuolat in beda.

* * *
Ne tik Szenadoryje bet konia 

visur moterėles ir mergicos 
mėgsta in urvas susirinkti ir 
funes iszdarinet o nors jau to

Brangiauses Dalykas 
Ant Svieto, Tai Lai- 

krasztis “Saule!”
Gerbiamoji Redakcija: —

Nėra nieko kito branges
nio ant svieto kaip laikrasztis 
“Saule” ir ne tik asz taip kal
bu bet ir kiti man taip pasa
koja kuriems duodu pasiskai
tyt laikraszti “Saule.” Asz 
niekados nenumetu in szali 
laikrąszczio, tik kada perskai
tau tai padalinu del savo 
draugu kurie skaito ja su di
deliu atyda ir užganadinimu. 
Keliolika žmonių man priža
dėjo užsiraszyt “Saule” kaip 
tik turės pinigu. Acziu tamis- 
toms kad man nesulaiket laik
raszti nes pasivėlinau su už- 
mokesezia todėl nelaukdamas 
savo draugu, prisiuneziu už
mokesti už laikraszti kad man 
nesulaikytumet. Tariu szirdin- 
ga acziu už prisiuntima man 
taip puikaus kalendoriaus. 
Sveikinu visa jusu redyste 
linkėdamas jums kuogeriau- 
sios laimes ir pasisekimo jusu 
biznyje ir stengsiuosiu prikal
bint kuodaugiausia skaitytoju 
del taip naudingo ir vieno isz 
geriausiu Lietuviszku laik- 
raszcziu Amerikoj. Su pagar
ba, M. L. Marmont, isz Hart
ford, Conn.

ji probiszion nustojo bet da 
vis varo namuose bravorėlius 
ir mauke taja sriuba.

Vaktuoja bravorėli,
Traukia kas diena mun- 

szainele,
Nuolatos riaugezioja, 

Be paliovos girksznoja, 
Geriau grinezioje sėdėt, 

Vaikelius prižiūrėt,
Vyrams valgi gaminti, 
O ne in urvas lakstyti.

Isz tikro toki vyrai niekam 
netikia ir nuo visu atlikia. No- 
rints vyriszka galva turi bet 
savo bobelėms valia duoda ir 
apie savo bobeles pasielgimą 
nežiūri. Jeigu bobai valia duo
da ir per pirsztus ant jos dar
beliu žiuri, tai jau gero isz jos 
neturės. Pažiūrėkime ant Ame- 
rikonku ir ant ju pasielgimu. 
Turi pulkeli vaikucziu, visi ap
žiūrėti ir apszvarinti. Burdin- 
gieriu jokiu neturi o bet gy
venti grąžei pataiko ir da pi
nigu ant zoposties turi ir kad 
kas- užfundytu, ;nepraszo i. nes 
negirtuokliauja.

Bet dirstelekime ant Lietu
viszku leidžiu, 

Daugelis isz ju pasileideles, 
Vaikai sumuria, 
Baisei nuskuria,

Tėvus ant senatvės palieka, 
Po tam pavirsta in nieką.
Paczedumo neužlaikote, 
Vyro uždarbi me to te,

Brangias dreses perkate, 
Viena kitai neapsileidžiate.

Poniutėms nebusite,.
Kad ir brangei pasipuoszite, 
Jeigu bjauriu paproeziu ne- 

pamesite,
Liūdnos senatvės susilauksite, 
Tikėjimas jus visai menkas, 
O motere be tikėjimo niekas, 
Jau kaip in bažnyczia eina,
Tai dideles knygos neima, 
Kuoma'žiausia pasiima, del 

mados,
Bet nesimeldžia ne ant tos, 

Tiktai po bažnyczia dairosi,
Kaip katra rėdosi, 
Kokia skrybėlė, 

Ar drese.
Vai moterėles, na, na, 

Ant szio kart bus gana.
O* Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai- 

, kyli laikraszczio. PASKUBINKITE]
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ŽINIOS VIETINES

— Balandžio menuo.
—• Taigi, 'Panedelyje buvo 

pirma' diena Apriliaus arba 
“Kvailiu diena.” Daugelis da
vėsi prisigaut visokiais bu
dais. Vienas Lietuvys nuva
žiavo net in Hazletona kada 
jani kas tokis pasakė kad jo 
dėde tėnais mirė.

— Daugiau kaip 600 namu 
likos parduoti Panedelio diena 
per szerifa už neužmokejima 
taksu. Namai randasi po visas 
dalis Skulkino pavieto. Neku- 
rie žmones yra skolingi taksas 
net už penkis metus ir dau
giau.

•f Po operacijai, kuri buvo 
jai padaryta praeita meta, Ju- 
zefina Svirskiene, naszle, po 
tėvais LUbiute, mirė namie 523 
W. Spruce uly., praeita Petny- 
czia, apie 6:40 vai. vakare. Ve- 
Dione buvo naszle po Juozo 
Svirskio, kuris mirė apie asz- 
tuoni metai adgal. Velione pa
liko sunu Vincą, dukteres He
lena ir Adelina namie ir vy
riausia duktere Sesuo Norber
tą, kuri yra minyszka Pitts- 
burgo kliosztoryje. Taipgi dvi 
seseres Jeva ir Marijona ku- 

’ rios gyvena Lietuvoje. Paėjo 
isz Suvalkų gubernijos, Szaki- 
niu kaimo. Laidotuves atsibus 
Seredos ryta su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje, prie 
kurios velione prigulėjo. Gra- 
borius Rėklaitis laidoja.

— Subatos vakara, apie 
7:50 vai., užsidegė szantuke 
užpakalyje iStrembos gara- 
džiaus, 300 skvere ant West 
Maple uly. Bledes mažai pada
ryta' nes ugnagesiai tuojaus 
užgesino.

t Praeita Petnyezia, apie 
3:25 vai. po piet, Lehigh Val
les trūkis mirtinai sužeidė se
na gyventoja Mikola Rakvola, 
kuris gyveno Park Place, 
k gogus tame laike nesze mal
kas ant pecziu ir nemato pri- 

. siartinanezia trūkio kuris ji 
parmusze, sužeidė baisei galva 
ir šute-szkino abi kojas. Kada 
jiy veže in ligonbuti, žmogus 
mirė kelionėje. Prigulėjo prie 
Lenku parapijos, Szv. Kazi
miero. Velionis paliko tiktai 
paezia Katre.

ISZ WILKES-BARRe!ĮC7 Vien
IR APLINKINES !lbZ ll5>U ‘5ZdHU

PRIRAKINO SAVO PATO
GIA PACZIA PRIE LOVOS 
KAD JA KAS NEISZVES- 

TU ISZ KELIO.

Libourne, Francija. — Ole- 
ron Bostrenen, 33 metu, isz di
delio užvydejimo savo paežiai 
kankino ja nepaprastais bu
dais. Kad jos niekas nepavog-

Jau koks metas laiko Į tu, apvilko ja in skurine kam-

— Kovo 21-ma <L. 6:45 vak. [J/VYDUS VYRAS 
Juozas Januleviczius, 39 metu, 
612 Spruce uh, puolė nuo Fort 
Jenkins tilto in Susquehanna 
upe ir prigėrė.

Vladas Palūpis, Janulevicz- 
iaus giminietis, papasakojo po
licijai visa invyki. Jie du ėjo 
kartu tiltu. Januleviczius at
kreipė jo dėmėsi in debesis. 
Tuo tarpu jis puolė nuo tilto ir 
isznyko pakilusios upes verpe
tuose.
Januleviczius nesveikavo. Jo 
sveikata pasžlijo po sužeidimo 
anglies kasykloj. Paliko žmo
na ir du vaiku, Lietuvoje (pali
ko motina broli ir seseri.Gimęs 
Lietuvoj, isz Seiriju parapijos. 
Suvalkų redybos. Amerikon 
atvyko 23 metai atgal. Janu- 
levicziaus kūnas iki sziol da 
nesurastas.

— Stepono Jeziorskio na
mas Swoyersville j likos dina- 
mituotas per nežinomas ypa
tus. EkkpHoaija buvo taip 
smalki kad szeimyna likos isz- 
mesta isz lovų bet nieką nesu
žeidė. Williamas Wolskis likos 
skaudžei sumusztas per kelis 
vyrus kada jis ėjo in darba.

— Manoma kad publikine 
mokslaine Pringle likos tyczia 
padegta per nežinomus pikta
darius.

Brockton, Mass.,— Automo- 
biliaus suvažinėti du Lietuviai: 
Jonas Gražys 48 metu ir Juozas 
Sakalauskas 60 metu amžiaus. 
Jie du buvo nuvežti ligoninėn 
be sąmones ir daktarai pareisz- 
ke nuomone, kad pasveikti su
žeistiems Lietuviams nėra vil
ties.' Jiems 'buvo sutrenktos' 
smegenys ir sužeisti viduriai.

Policijai jpasi,seke sužinoti, 
kad žmogus, kuriuos taip pavo
jingai suvažinėjo, irgi buvęs 
Lietuvis, Vytautas Žigai tis, 
isz Norwood. —K.

TRUMPOS ŽINUTES
Tamaqua, Pa. — Kapitalis

tai isz New Yorko atidarė 
East Lehigh kasyklas kurios 
nedirbo per ilga laika. Patai
symas brokerio kasztavo apie 
20,000 doleriu. Anglis buna 
iszimta isz artimu stripinsu.

■ Akron, Ohio. •— Goodyear 
Tire ir Rubber kompanijos 
darbininkai ana diena balsavo 
ar straikuoti ar ne. Didesne 
dalis darbininku skaitliuje 
11,53b nubalsavo kad nenori 
sfraikos o 891 balsavo kad 
straikuot. Matyt kad kompa
nija pasielgincja su savo dar
bininkais žmoniszkai.

Ancona, Italija. — Kada 
staiga i kilo viesulą ant Adria
tic mariu, daugelis žuvinin- 
kiszku valdžių likos užlietos, 
16 žmonių žuvo ir padaryta 
daug bled ės.

PARSIDUODA F ARM A.

.172 akru žemes, trys arkliai, 
27 raguoti gyvuliai, 3 kiaules, 
ir .50 visztu. Prie ežero ir su 
visom maszinoms. Parsiduos 
pigiai. (2t

Mrs. Anna Novick
R. D. 2 Forest City, Pa.

SAPNAS TIKRAI
ISZSIPILDE

žole kokias uždeda pamiszė-Į 
liams kad sau nepasidarytu ka 
blogo, surakino -ja ant dvieju 
spynų užpakalyje ir rakta ne- 
sziojosi su savim in darba.

Negana to, prirakino mote
rių ant ilgo lenciūgo prie lo
vos. Bostreniene yra motina 
keturiu vaiku o jauniauses 
randasi prie jos krutinės.

Kas tokis pranesze palicijai 
apie vyro pasielgimu su savo 
motere. Palicija atvažiavo in 
narna ir paliuosavo nelaiminga 
motere isz tujų kaukiu. Ant 
užklausymo del ko su ja taip 
pasielgincja, motere pasakė 
kad nedryso apie tai pasiskun- 
sti savo kaimynams nes ja vy
ras butu nužudęs, taip buvo 
jai užvydus. Vyras teisinosi: 
“Myliu savo paezia pasiutisz- 
kai ir žinau kad ji yra dora 
motere ir gera motina musu 
vaikams bet nuolatos buvau 
jai labai užvydus ir bijojau 
kad ja kokis vyras neiszvestu 
isz doros kelio. Tai buvo mano 
vienatine baime ir nedavinėjo 
man ramybes. Sziaip, pasielgi- 
nejau su ja kuogeriausia.’’Mo
tore jam pripažino teisybe.

Slidžiu davė jam gera pamo
kinimą ir paleido ji namo.

Chalons, Francija., — Kėlė 
sanvaites .adgal, .Gironda La 
Greve sapnavo kad aplaike 
puiku žiedą su deimantu vidu
ryje ir dviem mažesneis iszpa- 
szaliu. Kokiai moterei tokis 
sapnas nebūtu smagus? Po 
tam vela užmigo, ir vela sapna
vo apie taji žiedą. Kada atėjo 
pas ja tarnaite, apsakė jei 
apie nepaprasta sapna, aprei- 
kšzdaina tarnaitei ajpie žiedą 
kaip ji mate, kad laike užtikri
nimo, galėtu užtvirtyt josios 
sapna jaigu kada iszsipildytu.

Ant rytojaus, atėjo laiszka- 
neszis atneszdamas maža pake
li. Motore nudžiugo, nes pa
kelis buvo ir iszrode kaip turė
tu savyje koki brangu dalyka. 
Paszau'ke pas save tarnaite kad 
atrisztu pakeli, o kada iszvy- 
niojo, rado jame iszti-kruju pui
ku žiedą, apie kuri jei poni kal
bėdavo.

Po keliolika dienu aplaike 
laiszka nuo vyro savo drauges, 
kuris jei rasze, kad jo motere 
mirdama, melde jo kad taji žie
dą nusiunstu jei kaipo atminti 
josios pažinties su ja.

Poni La Greve tojo žiedo 
niekados nebuvo regėjus ant 
pirszto savo drauges ir nežino
jo, kad ji turėjo toki žiedą 
apie koki sapnavo.

SAULE” Mahanoy City, Pa.

Sapnavo Apie Puiku Žiedą 
Kurio Nebuvo Regėjus.

APLAIKE NUO SAVO MI
RUSIOS DRAUGES.

SURADO DIRBTUVE PINIGU ARTIMOJE 
SING SING KALĖJIMO.

Artimoje žymaus kalėjimo Sing Sing, valdžios slapti 
detektyvai surado szita dirbtuve pinigu isz kur prasiplatino 
tukstaneziai ne'ikruju bumaszku po visa Amerika — po 10 
ir 20 doleriu. Paveiksle matome maszinuke ant kurios spaude 
humaszkas ir kitokius reikalingus dalykus ant darymo pi-

25 MILIJONAI ŽMONIŲ 
PASAULYJE BĘ DARBO.
Geneva. — Internacijona- 

liszka Darbo Organizaęijo ap
skelbė jog tarpe 6 ir 7 milijonu 
žmonių, mažiau 25 metu am
žiaus, visam pasaulyje, randa
si be darbo. Organizacija taip
gi sako kad sziame laike vi
sam pasaulyje randasi net 25 
milijonai žmonių be darbo.

Scranton, Pa.,— Jonas Vai
czaitis, isz Scranton, kuris 
priesz Kalėdas gryžo isz Belgi
jos Ibaiges muzikos mokykla 
užėmė vargoninko vieta Szv. 
Povylo bažnyczioj, Scrantone.

—• Providence susiorgani
zavo Lietuviu vyru choras pa
sivadinės “Lithuanian Glee 
Club.” Chora mokina muzi
kas Jonas Vaiczaitis. Choris
tai labai patenkinti Vaiezaiczio 
mokiniu. Scrantonas didele 
Lietuviu kolonija, ežia seniai 
buvo reikalingas vyru choras;

TRIJŲ VAIKU “TĖVAS” 
BUVO TAI MOTERE.

Praga, Czeko-Slovakija., — 
Bohdau kaimeli je iszsidave 
nepaprastas atsitikimas. Tame 
kaime gyveno nuo 47 metu, 
Petras Czomen, su savo mote- 
ria Hafia Mateicziuk, ir turėjo 
tris vaikus, kurie dabar jau 
yra užaugia. Vaikai tomis die
nomis padavė teismą, darody- 
dami,' kad Petras Czomen, ne 
yra ju tėvas, nes “jisai” ne 
yra vyru, tiktai motere. Pasi
rodė kad visi trys vaikai yra 
pavainikiai vaikai, 
nustatė, kad “ 
yra motere ir
Czoman, kuri per 47 metus 
šlepe savo moteriszka lyti.

Valdže 
tėvas isztikruju 

vadinasi Ona 
už-

Minersville, Pa. — Palicija 
suėmė bažnytini vagi kuris 
bandė apiplcszti dežu'kes (Len
ku bažnyczioje. Vagis yra Ar- 
thuras Durway, hadai isz Bos
tono, kuris tnesenei apvogė 
Szv. Baltramiejaus katalikisz- 
ka bažnyczia Brocktone.

PAJESZKOJIMAS.

Asz, Viktorija Miliauskiuto, 
po vyrui Reklaitiene, pajesz- 
kau Onos Babarskiutes kuri 
paeina isz Vaideliotu kaimo, 
Szventa'žėrio parap. Asz paeinu 
isz Teiziniku kaimo, Szventaže- 
rio parap. Mies sykiu augom ir 
30 metu adgal kartu važiavom 
in Amerika. Girdėjau kad ji gy
vena Scrantonle ar toj apielin- 
kej. Turiu svarbu reikalą. Ji 
pati ar kas žino meldžiu pra- 
neszti sekaneziu adresu:

Mrs. Viktoria Rėklaitis, 
206 W. Centre St.,

Mahanoy City, Pa.2t.)

VAIKAI NUKANKINO SA
VO DARAKTORIŲ 

ANT SMERT.
Meksiko Miestas. — Vaikai 

miestelyje Montenegro, kurie 
nenorėjo lankytis in mokslai- 
ne mokytis, ana diena, kada 
sutiko daraktori ant ulyczios, 
pradėjo mėtyt in ji akmenais, 
užmuszdami senuką ant uly
czios. Gyventojai neprigialbe- 
jo apgint daraktorių kada vai
kai pradėjo mėtyt ji akmenais 
ir kada ji užmusze, nenorėjo 
jo lavona palaidoti. Valdžia 
aresztavojo vaikus.

SUAUGIA DVYNAI GIMĖ 
CZEKO-SLOVAKIJOJ.

Osrova, Czeko-Slovakija., — 
Pati anglekasio vardu Bam
bas, isz kaimelio Peterhdfen, 
pagimdė dukrele ir sūneli, ku
rie buvo suąugia in vien. Vai
kai yra. sveiki ir badai gyvens. 
Daktarai norėjo juos perskirt, 
bet valdžia ant to inepavelino 
pakol vaikai neužaugs.

ŽANDARAS ŽUDINTOJUM. 
Podoliiies, Czeko-Slovakija.—- 
In gmino kancelarija atėjo del. 
moteres Rožes Majdankos keli 
szimtai doleriu, isz Ameriko, 
nuo josios sūnaus. Motere at- 
siemus pinigus, ketino gryszti 
namo, bet ‘turėdama tiek pini
gu, bijojo pati viena eiti namo 
nes kėlės vede per girna. Ka 
cze dai-yt ? Sztai tame laike 
radosi ir žandaras isz to paties 
kaimo, kurio motere prasze 
kad ja nuvest u namo, už ka (pa
siūlė kelis dolerius. Kada žan
daras inejo in girria, staigai 
szoble isztrauke, sakydamas: 
“Atiduokie man pinigus, kuri
uos aplaikei isz Ameriko.” 
Motere pradėjo verkti, bet nie
ko negialbejo ir turėjo atiduoti- 
jam pinigus. Tasai iszgama 
aplaikes pinigus szoble insmei- 
ge moterei in szirdi, užmuszias 
ja ant vietos. Matyti pabijojo 
kad ji motere gal iszduos. Bet 
kaip tai priežodis kalba: 
“Žmogus szauna, o Dievas szu- 
vi nesza.”

Tame tai laike, ėjo pro gir
ria kaimuotis Glatz, su karabi
nu, ir mate isz tolo kas atsiti
ko, be’t kaip cze apsieiti su žan
daru? Sztai kaimuotis pakeles 
karabina, szove in ora. Toje 
tai girrioje buvo uždrausta 
szaudyti, per ka žandaras suė
mė ka imlioti ir liepe eiti su sa
vim in kancelarija. Kaimuotis 
tame visai ne-sispyre, ir ėjo 
drauge nekalbėdamas ne žode
lio, apie tai, ka buvo mates 
girrioje. Kada abudu inejo 
in kancelarija, žandaras apsa
ko, kad suėmė kaimuoti už 
szovima, 'bet kaimuotis tuo- 
jaus atsake: “O ar tau pavėlin
ta užmuszinet nekaltas mote
res?”
jam szloble isz maksztu ir rado 
visa sukruvinta. Tokiu tai 
bildu iszsidave žudinsta. Žan
daru, už dvieju sanvaieziu pa
korė.

2,000 ŽMONIŲ ŽUVO
PER ISZSILIEJIMA UPES.
Szanghai, Kinai.,— Isz prie

žasties iszsiliejimo Geltonosios 
upes, žuvo gal daugiau kaip 
du-tukstaneziai žmonių, ir pa
daryta bledes ant 14 milijonu 
yen arba penkis milijonus do
leriu. Daugybe gyvuliu teipgi 
prigėrė.

Užėjo visiszkai naktis... 
Viskas aptilo tiktai vejas judi
no lapus aplinkiniu medžiu.

Antanukas klūpojo vis prie 
kryžiaus, pajudindamas ret- 
kareziais sustingusias lupeles, 
apimdamas kryžių sustengu
sioms rankelėms. Klūpojo jai 
pusiau užpustytas sniegu.

Ant rytojaus kaimuoeziai su
rado Antanuką negyva klūpo
janti prie kryžiaus. Nuėjo šiol 
ratelis pas savo motinėlė kad 
su ja drauge džiaugtis dangu
je ir gaibint Vieszpati Dieva, 
kuris neužmirszta sierateliu 
ant szios aszaru pakalnes, pri
imdamas juos in savo Dangisz- 
ka karalyste.

VVvXSSSSSXSVVNSSSVSSXVVXXXX

Sieratelis Rado Sura
minimą Prie Kryžiaus

^RAUDŽIAI verke Antancl- 
lisis prie kryžiaus, kuris 

stovėjo prie kelio.
Verke ir isztieses rankeles 

prie Iszganytojaus, melde Jo 
pagialbos... Sunkus buvo jo 
gyvenimas nuo kada neteko 
savo mylimos motinėlės.

Apsiaszarojusias akutes at
kreipė in veidą Kristaus li
tai p meldėsi .szirdingai, apim
damas medi su savo sustengu
sioms rankelėms.

Graudžiai skundėsi sierate
lis ant savo gyvenimo priesz 
Kristaus muka. Verke nuola
tos ir skundai pylėsi isz jo su
džiovusiu lupeliu.

— Mano brangiausia moti
nėlė mirė, — skundėsi Antanu
kas, — senei mirė ir silsisi 
szaltam grabelyje ant kapiniu.

Per valandėlė skundai An
tanuko aptilo, tai vela davėsi

PRIĖMĖ MARIU SZUNI ; 
ANT ISZAUGINIMO.

Szita moterėlė priėmė ant 
iszauginimo maža mariu szuni 
(seal) kuris likos iszmėstas 
ant kranto per vilnis.

W. Traskauskas, Ėst 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

’ATVAŽIAVO CZIONAIS 
PLATYT KOMUNIZMĄ.
Evelyn John Loe Straher, 

Angliszkas rasztininkas ir kal
bėtojas, atvažiavo in Amerika 
platyt komunizmą už ka likos 
persergetas per valdžia kad 
susilaikytu nuo savo komunis- 
tiszku mokslu ir paliautu kal
bėti apie tai bet jisai sau isz 
to nieko nedaro ir tik juokėsi 
isz to kaip ant paveikslo paro
do jo nusiszypsojimas.

MIESTAS ANT MIESTO.

i Per amžius daugybe seno
vės miestu, kuriuos paimdavo 
neprietelei, likos sugriauti ar
ba sudeginti. Bet miestas, ku
ris daugiaaše nukente ir likos 
sunaikintas yra miestas Herat, 
Afganistane. Heratas buvo su
degintas net 56 kartus ir vis 
žmones atstatydavo kita mies
tą ant jo griuvėsiu.

Virszinirikas isztrauke'
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuje
Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

—■ Motinėlė mano, tu esi 
danguje *su aniuoleleis, giedi 
stebuklingas giesmeles kokiu! 
niekas ant szio svieto negirdė
jo. Tonais džiaugiesi, esi links
ma ir laiminga. Tonais tau ge
rai ir nekenti kaip tavo Anta
nėlis. ..

Vela nutilo Antanėlis. Szluo- 
ste akutes su suplyszusioms 
rankovėms ir da areziau prisi
glaudė prie kryžiaus. Vela, 
pradėjo graudžiai verkti o vi
sas jo kūnelis drebėjo nuo szal- 
czio.

Ir toliaus skundėsi savo Isz- 
ganytojui:

— Brangiausia motinėlė! 
Kam-gi mirei?! Kodėl?.. Juk 
man taip nuobodu ant svieto 
be tavęs, —• taip man czionais 
negerai, taip szalta! O tu dan
guje džiaugiesi o asz czionais 
ant žemes mirsztu nuo bado ir 
szalczio. Ir asz geidžiu links
mintis su tavim danguje.

— Motinėlė, motinėlė bran- 
giause, man taip liūdna be ta
vęs, taip man szalta.

Nusviro galvele ir nusiszyp- 
sodamas pro asžaras, kalbėjo 
vos girdėtu balsu:

— Taip man szalta, motinė
lė, taip man szalta...

Viesulą siautė aplinkui, snie
gas pradėjo apdengti visa ap
linkinių. Vakaras jau užėjo o 
dangus užsidengė milijonais 
žvaigždėms.

Antanukas prisiglaudės prie 
kryžiaus da vis klūpojo.

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
—$—

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
l Liepos. Mes norim kad ir jus 
;urėtumetreikalaussu musu ban

ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

C. F, RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboria* 

:> Gabiau»iai Balaamuofojat J*
\

[
Geriausia Ambulanco 
patarnavimas s z i o j (TS 
upeliuke j e. Bile Ko- Jį?

Idam laike, diena ar 
uakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- ® 1 
liszku ir kieto medžio į 
Grabu. Laidoja nu- | 
nirelius pagal naujau- Į 
da mada ir mokslą. I 
turiu pagelbininka I j 
moterems. Prieinamos .

___ prekes. SS
DU OFISAb 

MAHANOY ClTYjS16 W. Spruce S*, 
Bell Telefonas 149

T \MAQUA, FA., 439 Willinj StraaS 
Bell Telefonas B8RJ

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

331 W. Centre St., Shenandoah 
Phone - Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501
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