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Isz Amerikos
O GAL NUO PIKTUMO

i MIRE.
Elmira, N. Y. — Helena Nav- 

rockiene, 40 metu, gerai ap
daužius savo vyrui peczius su 
koczelu, iszbego paskui ji ant 
ulyczios bet nepavijo nes mo
terėle krito negyva. Pagal dak
taru nuomone tai motere mirė 
nuo pervirszinio susijudinimo 
ir tas buvo priežastim szirdies 
ligos. Pagal apsakyma jos vy
ro tai jo pacziule per visa tą
ją diena’jesztkojo visokiu prie
kabiu ir ant galo užklupo ant 
jo bet pati ant to daugiausia 
iiukente.

NEMATE JOKIO VYRO PER 
35 METUS.

' Petersburg, Va. — Trisde- 
szimts penkis metus adgal 
Miss Clara Pegler prisiege sau 
kad daugiau nereges jokio vy
ro ir savo žodi dalaike lyg sziai 
dienai. Kada pana Clara buvo 
19 metu ir buvo susižiedojus su 
savo'mylimu, tūla vakara pa
mate savo sesere einant su sa- 
vo mylimu su kuriuom jos se
suo in menesi laiko po tam ap
sivedė. Sujudo szirdis’ sesers 

zŽk!d- jaunesne paveržė jos my
lima ir nuo tos dienos prižadė
jo sau kad jokis vyras daugiau 
nereges jos veido kolei ji bus 
gyva. Nesziojo ji juoda velio- 
na ant veido bet retai kada isz- 
eidavo kur. Ana diena jos my
limas ir sesuo likos užmuszti 
automobiliaus nelaimėje ir tik 
ana diena nusiėmė ji juoda ve- 
iiona. . '

NURIJO AUKSINI PENK- 
DOLERINI.

: Chicago. — Tamoszius No
len, 44 metu, surado auksini 
penk-dolerini pinigą o kada ji 
parsinesze namo, pacziule no
rėjo nuo jo atimt bet Tamo
szius inside jo penkine in burna 
kalbėdamas in paczia: “Kei- 
duk, asz galecziau tokius pini
gus suvalgyti” Motere užpy
kusia tsiliepė: “Kad tu už- 
springtum su juom, tu niekad 
ne esi prisotintas!” Laike ki- 
virczo, Tamoszius nežinant nu
rijo penkine ir dabar randasi 
ligonbutyje pakol daktarai 
jam iszims pinigą isz viduriu.

UŽVYDUS BURDINGIE- 
R1US SUŽEIDĖ 3 ŽMONIS.

■ Platsburg, Pa. — Insiutes 
nuo pervirszinio gerymo, Juo
zas Sobczak paszove tris kitus 
vyrus bet ir pats likos gerai 
apdaužytas ir nuvežtas in li- 
gonbuti. Priežastis szaudymo 
buvo ta, kad Juozukas pasiu- 
tiszkai insimylejo in savo gas- 
padine Marija Wasik,. bet mo
tere atmęte jo meile ir apie tai 
apsakė. savo vyrui kuris pra
dėjo barti Juozą. Burdingie- 
rius užklupo ant gaspadoriaus 
ir kiti pribėgo jam in pagialba 
ir Juozas pradėjo in juos szau- 
dyt. Kada palicija pribuvo ji 
nuvežti in kalėjimą tai Juozas 
.taip insiuto kad palicija turėjo 
panaudoti paikas ant apmal- 
szinimo. , . . . ■;

SMEIGE PEILI GIRTAM 
VYRUI IN SZIRDI.

Wooster, Ohio. — Mrs. Vera 
Morrison nupirko savo vyrui 
marszkinius bet jam nepatiko 
ju borva. Isz to kilo barnis. 
Vyras pagriebęs maža staluka 
mete .ji in savo motere kad ta
sai net sulužo o taipgi ir galva 
moteres truko. Matydama kad 
su g-irtu vyru negaus rodos, pa
griebė ilga mėsini peili kuri 
smeige vyrui in krutinę nuo ko 
jis mirė kada veže ambulanse 
ih ligonbuti. Motere likos ar- 
esztavota bet kada sudžia isz- 
klause viso atsitikimo, paleido 
jo ant liuosybes.

MERGAITES PLAUKAI GA
VOSI IN GRIAŽYNE.

Ashland, Pa. — Dvylikos 
metu Betty Camp, dedama dra
panas in elektrikine griažyne, 
kada buvo pasilenkus prie ce- 
berio, jos ilgi plaukai gavosi 
tarp guminiu rateliu kurie in
tra ūke plaukus drauge su ke
liais coliais skuros nuo galvos. 
Mergaite turėjo ant tiek proto 
kad sulaikė maszina ir pradėjo 
szaukti pagialbos pakol adbe- 
go plotina ir ja paliuosavo. 
Mergaite likos nusiunsta in 
Ashlando ligonbute.

BANDITAI APIPLESZE 
BANKA ANT 10,000 

DOLERIU.
Scranton, Pa. — Penki apsi

ginklavę banditai, ineja in De
posit Banka, mažam miestelyje 
Old Forge, paliepė visiems isz- 
kelti rankas in virszu, užėjo už 
groteliu, sužėrė daugiau kaip 
deszimts tu'kstancziu doleriu ir 
iszpyszkino isz miesto. Bandi
tai buvo pavogia, automobiliu 
nuo Nikolo Rizzo kuri vėliaus 
apleido ant kelio ir sulaikė ki
ta automobilistą, pasiėmė nuo 
jo automobiliu ir nuvažiavo to
li aus.

NEBRASKOS FARMERIAI 
TIKISI SURINKT 40,000,000 

BUSZELIU JAVU.
Lincoln, Nebr. — Norints 

praeita meta czionaitihiai far- 
meriai turėjo gana bledes nuo 
sausumos ir pieskiniu viesulu 
bet szimet ketina surinkti dau
giau kaip 40 milijonu buszeliu 
javu vertes 28 milijonus dole
riu. Kornu mano surinkti 163,- 
628,000 buszeliu arba asztuonis 
sykius daugiau ne kaip 1934 
mete.

Fabrikantai ukiszku padaru 
ir visokiu maszinu dirba diena 
ir naktį kad pristatyt farme- 
riams reikalingas maszinas.

GEIDE DAGYVENT 100 ME
TU; MIRĖ ANT RYTOJAUS.
Minersville, Pa. — Mrs. Emi

lija Osman ana diena apvaiksz- 
tinejo savo 100 metu sukaktu
ves gimimo dienos, bet vos pra
ėjo toji žymi diena kad senuke 
likos surasta negyva lovoje per 
savo 76 metu duktere kuri 
drauge su motina gulėjo. Ne
karta senuke kalbėdavo savo 
kaimynams jos norą kad Die
vas jai daleistu sulaukti szim- 
to metu. Josios vyras mirė 25 
metai adgal. Buvo tai seniause 
motere Schuylkill paviete.

MOTERE SUDEGE DEGAN- 
CZIAM AUTOMOBILIUJE.
Mariton, N. J. — Ant plento 

netoli Rosemont truko guminis 
ratas automobiliaus* kuriame 
važiavo Mrs. Grace Grayson, 
persiskyrusi pati žymaus ad
vokato. Maszina nusviro in 
szali ir užsidegė. Motere nega
lėjo paspėti iszsigauti isz ma- 
szinos ir sudegė ant smert.

UŽGESINO LIEPSNA SU 
BASOM KOJOMS.

Worcester, Mąss. — Mikolas 
Jankovskis, 55 metu, numėtė 
deganezia zapalka ant grindų 
nuo ko kilo ugnis. Tuoj davė 
žinia ugnagesiams bet pakol 
tieji atvažiavo tai Mikolas už
gesino liepsna su basoms ko
joms. Ugnagesiai neturėjo ka 
veikti bet nuvežė Mikola in li
gonbuti su baisiai apdegu
sioms kojoms.

PUIKUS ATLYGINIMAS UŽ 
MANDAGU PATARNAVIMA 

SENUKUI.
Philadelphia, Pa. — Septy

nios tarnaites, dirbanezios Y. 
W. C. A. restauracijoj, szia- 
dien yra turtingesnes 10 tuks- 
taneziais doleriu, kuriuos joms 
paliko savo paskutiniam testa
mente Cyrus J. Hill, — žodžiu, 
paliko jjfei visa savo turtą ko
ki turejoclel tuju merginu ku
rios ji vadino “tėvuku.”

Senukas Hill kožna diena 
ateidavo pavalgyt in ta ja res
tauracija kuriam merginės pa
tarnaudavo mandagiai ir visa
dos prakalbėdavo in ji su dide
le paguodone ir visame pritar- 
naudavo. Senukas, geisdamas 
merginomis už tai atsimokėti, 
paliko kožnai po deszimts tuk
stancziu doleriu. — Kartais 
gausiai užsimoka paguodone 
del senesniu žmonių.

PONISZKAS VAGIS, NU- 
GERDAVO TIK SMETONA.
Cimbridge, Mass. — Czio

nais randasi slaptas vagis ku
ris turi labai poniszka smoka. 
Nugeria jis tik smetona isz 
bonkucziu pieno o pieną palie
ka del žmonių. Manoma kad tai 
kokis studentas ir palicija jau 
turi ant jo padėjus slaistas.

MAŽA BAUSME UŽ DIDE
LE VAGYSTA.

• Wilmington, Del. — Edvar
das Porter, 34 metu, knyg-ve- 
dis National Bankos, likos nu
baustas ant keturiu metu kalė
jimo už ipavogima isz bankos 
13,000 doleriu.-Priesz iszskai- 
tyma jam viroko, pasakyta kad 
bankoje buvo didelis apsileidi
mas ir jis pasinaudojo isz to 
nes buvo labai lengva vogti pi
nigus.

PAŽINSTAMAS.
— Daugalis ponuli, bukie 

ant tiek malonus paszelpti ma
ne kėliais skatikais.

— Kaip tai! Užvakar buvai 
su praszymu o sziadien vela 
atlendi?

— O tai, džiaugiuosiu ponu
li, jog mane pažysti!.. Kaip 
užvakar buvau tai man, ponas, 
nedavei nieko, sakei kad nepa
žysti, sziadien-gi matau jog 
mane tikrai pažysti.;. .

BANDĖ KAIP APIPLESZT 
ŽMONIS.

Chicago. — Kokis tai bandi
tas, atejas in sztora Korneliu- 
szo Schoondermark, suriszo 
locnininka po tam iszsieme vie
nuolika doleriu isz stalcziaus ir 
iszejo isz sztoro. Nepraėjo ke
lios minutos kad sztai banditas 
sugryžo adgal, paliuosavo' 
sztorninka ir atidavė jam pini
gus kalbėdamas: “Asz tik.mo- 
kinausi kaip apipleszinet žmo
nis.” Po tam iszbego isz kre
mo.

GENERAL MOTORS
PARDAVĖ DAUG 

AUTOMOBILIU.
New York. — General Mo

tors kompanija, viena isz di
džiausiu automobiliu kojnjpa- 
niju ant svieto, savo raparte 
paduoda buk in laika szesziu 
menesiu, 1935 mete, uždirbo ji 
83,729,838 dolerius. In taji lai
ka pardavė 88,560 automobiliu 
ir visokiu troku. In laika tu 
szesziu menesiu biznis buvo 
geresnis ne 'kaip tam paežiam 
laike praeita meta.

NEPAPRASTOS 
LENKTYNES.

Seattle, Wash. — Czionais . 
atsibuvo lenktynes kuriose da
lyvavo tiktai vieni vyrai o ku
rias laimėjo kokis tai W. H. 
Love, 29 metu, tėvas trijų vai
ku. Lenktynes buvo tokios: 
katras vyras greieziausia pri
segs paluke kūdikiui. Love lai
mėjo lenktynes prisegdamas 
paluke kūdikiui in laika de
szimts sekundų. — Matyt kad 
jis buvo papratęs segti palukes 
savo vaikams.

NAUJAS TILTAS UŽDIRBO 
26 MILIJONUS DOLERIU.
Philadelphia. — Daugiau 

kaip 93 milijonai visokiu veži
mu ir automobiliu pervažiavo 
per nauja tilta Delaware River 
Bridge, tarp Filadelfijos ir 
Camden, N. J., nuo laiko kada 
likos pastatytas devyni metai 
adgal. Už pervažiavimą per 
tilta sumokėta 26 milijonai do
leriu.

MERGAITE ISZBUVO 2% 
VALANDAS SZULINYJE.
Clarinda, Iowa. — Dvieju 

metu Judy Kiper, siausdama 
aplinkui szulini, staigai. inpuo- 
le bet pagriebė viedra kuris 
kabojo ant virves ir tokiu bil
du iszsigialbejo nuo mirties. 
Szulinyje iszbuvo pustreczios 
valandos. Tėvas, negalėdamas 
mergaite isztraukti ant virves, 
kuri buvo supuvus, nuleido 
drata su kuriuom mažiulele 
isztrauke.

SUGRĄŽYS 149 NEGEISTI
NUS ATEIVIUS.

Washington, D. C. — Ant 
paliepimo prezidento Roose- 
velto, valdžia už keliu dienu 
iszsiuns 149 negeistinus atei
vius adgal in Europa tarp ku
riu randasi ir viena motere. Vi
si yra prasižengėliai ir randasi 
kalėjimuose nubausti nuo meto 
lyg viso amžiaus. Valdžia sako 
kad bus (pigiau juos iszsiuhst 
isz Amerikos, ne kaip juos už- 
ląikyt kalėjimuose. 1 s. .-

Isz Visu Szaliu
SEPTYNI KAREIVIAI LI

KOS UŽMUSZTI EKS
PLOZIJOJ.

Ankara, Turkija. — Mieste
lyje Ismidt, kur buvo sukrauta 
daugybe amunicijos, kilo eks
plozija per numesta paperosą. 
Amunicija susidėjo isz milijo
nu patronu ir granatu. Septyni 
kareiviai likos užmuszti.

UGNIS ISZDEGINO DAUG 
GIRRIOS.

Krasnojarsk, Siberija.—Val
džia iszszauke asztuonis tuks- 
ianezius žmonių kad gesytu de- 
gantes girres Taigere, kurios 
jau dega nuo dvylika dienu, ir 
kerszina sudegimu daugeli kai
meliu. Milijonai pėdu medžiu 
iszdege. i

RUSISZKI BALONISTAI
ISZSIKELE 34,448 PĖ
DAS IN PADANGES

Moskva, Rosija.,—Du Sovia- 
tinai balonistai K. I. Zille ir U. 
G. Prilutzky, ana diena iszsike- 
le su balonu 10,500 meteru ar
ba 34,448 pėdu inpadange. Ta
me auksztume pajuto kad szal- 
tis randasi net 40 laipsniu že^ 
miau zero. Kada balonisitai nu
sileido ant žemes, apsakė, kad 
būdami 8,000 metru auksztu- 
moje, girdėjo nepaprastus dun
dėjimus, rodos 'kad tru'kiąi bė
ginėjo po padanges, ir turėjo 
naudoti orą isz tanku, nes ki
taip butu užtroszkia.

ARGI TAI BUVO INSIKUNI- 
JIMAS MIRUSIOS MER
GAITES DUSZIA, KURI

PEREJO IN KITA 
MERGAITE?

Ostersund, Szvedije., — In- 
cziai žmogaus dusze pereina in 
kuna naujai gymusio kūdikio, 
na naujai gymusio kūdikio:

Turtingas Szvedas Bergsjo 
iszvažiavo in Soderhamnsu su 
paczia ir deszimts metu dukre
le ant vakacijos. Tėvai nemažai 
nusistebėjo, kada eidami maža 
ulyczaite, staigai ju dukrele 
pradėjo pasakoti, kad tai yra 
ta pati ulyczia, kur ji kitados 
gyvendavo. 'Tėvam apsakė 
apie narna ir numara kur ji gy- 
veendavo. Toliaus, kad fenais 
randasi kromelis, kur ji pirk
davo tavora, ir an't galo, pasa
kė ir varda koki ji turėjo, gy
vendama czionais.

Tėvai norėdami Ipersitikryt 
ar dukrele kalba teisybe, nuėjo 
ant parodytos vietos ir pasiro
dė, kad kėlės deszimts metu ad
gal, gyveno tam namelije žmo- 
nys, kurie turėjo deszimts me
tu dukrelia, kuri mirė ant džio
vos. Tėvas rado ir kromeli 
apie kuri mergaite kalbėjo, ir 
kromininkas atsiminė kad toji 
mergaite pirkdavo tavora ko
ne kas diena.

Kaip galima apie tai many
ti? Argi isztikruju buvo tai 
insikunijimas mirusios mergai
tes duszios, kuri perejo in kuna 
szitos mergaites? Sunku apie 
tai pasakyti. Gal mokslincziai 
apie tai iszrisz geriau. Dabar 
žymus Psihologas tirineje mer
gaite. ■

33 ANGLEKASIAI
UŽMUSZTI;

76JUŽEISTI
EKSPLOZIJOI 

KASYKLOSIA

Kalkuta, Indija.,—Viena isz 
didžiausiu nelaimiu kokia kada 
atsibuvo Indijos kasyklosia, 
kilo Girdith kasyklosia, prigu- 
linczios prie East Indian ge'le- 
žkelio kompanijos, kurioje žu
vo 33 anglekasiai ir 76 likos su
žeisti. Manoma kad eksplozie 
kilo nuo gazo. Miestelis Gird
ith guli apie 200 myliu nuo 
Kalkutos.

PARANDAVOJO PACZIAS 
NUO 5 CENTU LYG 5 DO

LERIU ANT MENESIO.
Kveinag, Kinai. — Czionais 

palicija užbėgo naujam rake- 
tui ir patalpino visus in kalėji
mą. Tieji agentai parandavine- 
jo moteres kitiems vyrams nuo 
penkių centu lyg penkių dole
riu ant menesio. Po tiek laiko, 
jeigu vyrui nusibodo toji mote
re tai atiduodavo agentams ir 
parandavojo sau nauja motere.

NEBASZNINKAS PAKELE
RANKA ISZ GRABO;

ŽMONIS LABAI 
PERSIGANDO.

Redlitz, Au'stYija.J— Czion- 
aitineje upėje nuskendo Jonas 
Czaika, locnininkas kromo.

Žmonys isztrauke lavona isz 
upes o gralborius parengė ji 
ant palaidojimo, indedąmas in 
graba. Ta vakara atėjo kelioli
ka kumueziu pasėdėti prie la
vono, bet staigai užtemino kaip 
nebaszninkas pakele ranka in 
virszu. Kūmutes isz baimes 
iszbego laukan, o viena negalė
dama spėti iszbegti per duris, 
szoko pej? langa. Ant riksmo 
atbėgo palicija ir daktaras, ku
ris isztyrinejo buk daugeli kar
tu po staigai mireziai, atsiliuo- 
suoje gyslos ir muskulai žmo
gaus kūne. Apie ta. nepaprasta 
atsitikima žmonys visaip ka
lba ir eina visoki paskalai 
apie mirusio gyvenimą.

UŽTIKO VYRA SU TAR
NAITE, NUSZOVE JUOS

Plock, Lenk.—Stepanija Ku- 
lesza, nužudė savo tarnaite ir 
vyra, po tam 'pasidavė in ran
kas palicijos, aiszkindama, kad 
turėjo tiesa juos nubausti. Nuo 
kokio tai laiko motere nužiuri- 
nejo, kad josios vyras susine- 
sze su tarnaite, ir nutarė juos 
suimti ant karszto darbo. Die
na, kada žudinsta likos papil
dyta, pasakė vyrui, kad iszva- 
žiuoje pas meftina in sveczius. 
Bet vakare sugryžo netikėtin
ai namo, ir kada inejo in savo 
mieg-kambari, net nutirpo ka 
jame pamate. Paleido in gu- 
linczius lovoje keturis szuvius, 
užmuszdama savo vyra ir tar
naite ant vietos. Motere likos 
uždaryta kalėjime, bet kaip 
žmonis mano, tai bus paleista 
ant liuosybes, nes visi žinojo, 
kad vyras motere jau nekarta 
apgaudinėjo ir užsitarnavo ant 
tokio nubaudimo. •

EKSPLOZIJA
K . AMUNICIJOS

50 DARBININKU UŽMUSZ- 
TA EKSPLOZIJOJ AMUNI
CIJOS; DAUG SUŽEISTA;

VISĄ APLINKINE 
SUDRĖBĖJO.

Varese, Italija. — Praeita 
Subata dirbtuvėje amunicijos 
Bicford-—<Smith kilo baisi eks> 
plozija isz nežinomos priežas
ties kurioje žuvo gal daugiau 
kaip 50 darbininku ir daug su
žeista. Užmusztuju lavonai li
kos sudraskyti ant .szmoteliu 
ir iszmetyti po visa aplinkine. 
Visa, aplinkine sudrėbėjo smar
kiai, rodos nuo drebejimo že
mes.

Vaiskas tuoj likos iszszauk- 
tas in pagialba surinkinėti su
draskytus lavonus nelaimingu 
darbininku ir sužeistus nuvežti 
in li’gon'butes. Keliolika darbi
ninku nesuranda. Daugelis 
merginu taipgi žuvo toje eks
plozijoj kurios toje dirbtuvėje 
dirbo. Visa komunikacija 
mieste sustojo. . .

Manoma kad kokis sznipas 
turėjo padėti bomba dirbtuvė
je. • .

SZITAS VALDYTOJAS TU
RĖJO užtektinai 

BAGAŽO.
Paryžius, Francija.,— Maha

radža isz Patiala, valdytojas 
apie dvieju milijonu padonu 
Pudzabe, ana diena apleidinejo 
Paryžių po pasisvecziavimiai 
Francijoi, koki f ai.laiką,-iszke- 
liaudamas namo su savo tar
nais. To žmogelio bagažas su- 
sidejio isz: 30 visokiu szunu, 
tris puikus automobiliai, 3ft 
krikietines paikos, dėvint tonai 
visokiu rakandu, szeszi tuzinai 
bronzolidtu ir septyniolika ku- 
paru prikrautais su visokioms, 
dovanėlėms del savo dvarinin
ku. . •

PADEGĖLEI SUSZAUDYTI.
Leningradea, Rosija.,—Val

džia ‘suszaude czionais, du vy
rus, o viena nubaudė ant de
szimts metu, už padegimą ko- 
lektyviszkos gaspadorys'tes. 
Liepsna padare bledes ant. 
100,000. rubliu, ir žuvo liepsno?: 
je apie 58 gyvulei. Padegėlei? 
padare tai isz kerszto, kad juos 
praszalino nuo darbo, kaip hė- 
geistini darbininkai.

MOTERES APLAIKINEJA 
TOKIA PAT UŽMOKESTI’ 

KOKIA IR VYRAI.

Vienatini sklypai kuriuose 
moteres turi ta pat lyguma 
kaip ir vyrai užmokestyje už 
darbus yra Czekoslovakija, 
Nederlandai, Szvedija, Deni 
mai'kija ir Norvegija. Ten mo
teres aplaiko tokia pat užmo
kesti už savo darba kokia- ir 
vyrai aplaiko.

§ Tiktai penki vice-prezi- 
dentai Suv., Valstijų likos isz- 
rinkti po du kart: John Adams, 
Daniel Tompkins, George Clin
ton, John Calhoun ir Thomas 
Masshall. - •



’•SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas GirdėtNekurie žmones yra tosios nuomones kad studentas, užbaigęs universitetą ai’ kolegija yra j ari iszmintingas ir mokytas o bet moka kalbėt tiktai apie 3,000 žodžiu. Gerai mokyti žmones daugiau nekalba kaip apie 5,000 žodžiu. Profesoriai, kunigai ir kalbėtojai nenaudoja daugiau kaip 10,000 žodžiu savo kalboje. Paprastas biznierius nereikalauja daugiau kaip 2,000 žodžiu o gal ilsu 1,000 apsieitu.Bet redaktoriai naudoja daugiau ne kaip kiti. Redaktorius privalo žinoti nemažiau kaip 50,000 žodžiu nes tai jo biznis. Būnant redaktorium tai kaip nuolatinis lankymasis in mok- slaine, per visa savo gyvenimą, o geras redaktorius privalo iszmokti daugiau in viena san- vaite ne kaip vaikas lankydamasis in mokslaine per visa meta. Redaktoriaus privalumu yra iszmokti apie viską kas duodasi iszmdkt ir da daugiau. Bet lyg pabaigai savo gyvenimo negali visko iszmokti.

žeistas kareivis nejauezia jokiu skausmu ir jis da stoja kovon ir kartais szaudo.Nekurie anglių kasyklų darbininkai, kurie radosi ant slenksczio mirties, pasakoja kad paskutinėje valandoje pasidaro jiems taip malonu kad rodos kas tai nesza juos ant ranku po kvepenezius sodus ir tuo laiku užgauna žmogaus smagumo jausmus. — Tai-gi, mirtis nėra tokia baisi kaip sau manome, tik reikia prie jos priprasti ir su ja. gerai susipažinti.

Katalikiszki laikraszcziai isz Orlan, Belgijos, ragina visus tikincziuosius o ypatingai darbininkus ir ūkininkus kad dalyvautu taip vadinamam “re- trrite” arba daryti pakula už savo nusidėjimus.Dalyvautojai tame “Ret- rrite” privalo pasilikt per viena menesi klosztoriaus mūruose, po rusta priežiūra zoko- ninku ir praleisti visas dienas ant iszklausymo Alisziu ir pajuoksiu, gulėti kryžium ir t.t. Kožnas turi atsineszti savo valgi arba jeigu neturi savo tai gali nusipirkt klo'sztoryje. Negana to, tieji kurie save plaka, buna patalpinti atskiram kambarėlyje bet turi atsineszti savo botaga.Darbininkai, kurie atlanko taji “Retrrite” aplaiko nuo savo darbdaviu vakacijas. — Da toje senoje Europoje randasi kampelei kurie yra da toli nuo apsz vietos.Tieji, kurie netiki in užgra- bini gyvenimą, sziadien užduoda sau klausymą ar isztikruju randasi “tokia vieta” kur žmogus po smert gaunasi. Kiti vela užduoda klausymus: “ar mirtis yra baisi?” Sziuo klausymu mausto mokslincziai kurie, tyrinėdami mirsztancziu žmonių paskutines valandas, priėjo prie to kad žmogui mirti yra lengva. Senatvės liga yra lengviausia mirti nes da priesz mirti nekurios kūno dalys ap- mirszta ir paskutines valandos jam yra. net malonios. Iszgial- beti skenduoliai visai nebijo mirti ir pasakoja kada jie jau skensta, rodos eina in dangų, tai juos apima smagumo jausmas, kaip po sunkaus darbo žmogus gauna pasilsėti. Mirtis nuo szalczio yra taipgi labai lengva ir skaitoma kaip lengviausia nes tieji nejauezia ne skausmu ne kancziu ir sapnuoja malonius sapnus, daugiausia apie sziluma. Mums rodosi kad mirti yra labai sunku per žvėrių sudraskymą bet kaip pasirodo, buvę žvėrių naguose žmones pasakoja kad visai ne yra baisu.Ant kariszko lauko mirtinai sužeistieji ir-gi nejauezia skausmo. Žmogui, perszautam kulka, atrodo kad kas jam davė ypa su lazda. Ir sunkiausiai su

Mažoje restauracijoje, Paryžiuje, Francijoj, sėdėjo trys žmones. Kelkis tai Albacette, turtingas kupezius, užprasze ant piet savo paeziule ir jos “prieteli.” Senas vyras nuda- vinejo kad yra aklas ant tosios prietelystes tarp jo paezios ir jos į meilužio. Prie stalelio vieszpatavo linksmumas ir prietelyste tarp visu, vyras nu- davinejo linksmas ir pripildydavo tankiai stiklelius prielai- dinio ir savo moteres. Ant galo likos padėtas szampanas. Ponas Albacette, iszkeles in virszu savo stiklą, paszauke: “Lai gyvuoja laime, linksmybe ir meile — iszgerkime duku savo stiklelius!”Meilužiai isztu'sztino savo stiklelius o ponas Albacette kalbėjo toliaus: “Szampanas nuduoda truputi kartus bet ne- nusistebekite nes in ji inpyliau arszeniko ir in kėlės minutas pasibaigs musu gyvastys! Yra tai mano atkerszinimas už sulaužyta szirdi ir apgaudineji- ma manės per mano paezia!”Da nepabaige tuju žodžiu kad sztai pati pirma sugriuvo ant grindų baisuose skausmuose. Pakol pribuvo daktariszka pagialba, meilužiai jau buvo negyvi. Vyras likos aresztavo- tas.Kokis tai žmogelis, geisdamas persitikrint ar randasi pas žmonis sziek tiek teisingumo, ėmėsi ant sekanezio budo isz- tyrineti savo persitikrinimą: Apgarsino laikraszcziuose buk jis ana diena, arti Readingo geležkelio stoties Filadelfijoj, rado auksini laikrodėli kuri locnininkas gali atsiimti užmokėdamas kasztus apgarsinimu ir t.t.Ant rytojaus atsiszauke kokis tai apdriskęs žmogus kuris pareikalavo sugrąžinimo laikrodėlio. Žmogus isz pradžių dasiprato kad apdriskelis niekados nebuvo mates tojo laikrodėlio bet nudavė kad jam tikėjo ir iszemes isz stalcziaus blizganti laikrodėli, atidavė ji apdriskeliui kuris noringai už-, mokėjo penkis dolerius kasztu po tam dingo. ,Gal ne vienas pasakys kad tasai žmogus buvo neiszmin- tingas kad be jokio davado atidavė laikrodėli visai nepažystamam ir intikejo jam ant duoto žodžio.Bet tiktai buvo jo būdas ant isztyrinejimo žmonių teisingumo kuris visai neiszpuole, kaip sau Amerikonas mane: “Tokiu paežiu budu Amerikonas sugražino in viena sanvaite net du szimtus pamestu “auksiniu laikrodėliu,” kurie visai nebuvo auksiniai tiktai misinginiai paauksuoti.Tokiu budu užsimokėjo jam isztyrinejimas teisingystos savo artimo, kurie buvo godus ant kito turto o pats ant to gerai papelnijo. — Dabar ap- svarstykime katras isz ju buvo teisingesnis?

ISZLIETUVOS
PRARIJO VEKSELIKaunas.,—Kažin kur Kauno ulycziose vaiksztineja mergina su vekseliu pilve. Neseniai in viena Kauno rubu krautuve atsilankė dvi merginos, kuriu viena buvo krautuves savininkui skolinga, pinigu ir iszdavus .jam vekseli. Mergina pareiszke kad norinti vekseli iszpirkti. Jai buvo paduotas vekselis. Jos drauge staiga puolė pagriebė vekseli ir kilus triuksz- mui ir palicijai atėjus drauge vekseli insidejo in burna ir ji prarijo. Kaip dabar krautuves savininkas gales inrodyti, kad jis skolino vienai tu merginu pinigu?

ISZSIGANDUSI PERKŪNO 
MIRĖ.Panevėžys.,—Perkūnija Panevėžio apylinkėje sudegino per 10 trobesiu. Smarkiausiai perkūnija perejo Troiszkunu apylinkėse. Troszkunu valscziaus, Smėlynės kaimo gyventoja. Julija Kirtikliene, 80 metu amžiaus, senute, jau ankseziau bijojusi perkūno, taip iszsigan- do, kad staiga, mirė.

NUSZOVE DVASININKĄ 
ISZDAVIKABirželio men., Lucko apskr., Piddubci kaime, nežinomas jaunas vyras nuszove vietini staeziatikiu kunigą P. Pjata- czenka. Jis buvo gavės laiszka su praszymu paaukoti 50 zlotu ukrainiecziu politiniam darbui. Kunigas, atidavė laiszka palicijai, kuri aresztavo du jaunus ūkininkus, kuriuos teismas nuteisė po keletą metu kalėti.

MOTERIS PEILIU NUDURE 
VYRA.Tauragės “Maisto” fabrike darbininke Vlade Leonaviczie- ne isz kerszto nudure peiliu in krutinę darbininką Joną Ogin- cziu, 22 metu amžiaus. Užpuolike vietoje suimta ir atiduota palicijai.

NUŽUDĖ MERGINA, JO
SIOS BROLIUKĄ IR SESUTEPanevėžio apygardos teisme nesenai buvo sprendžiama žiauri nuodytoju byla, kurioje kaltinamaisiais buvo patraukti Biržų apskr., Pabiržės valscz., gyventojai: Martynas ir Julija Kregždes ir V. Gužauskas. Bylos aplinkybes indomios. Kregždžių 'szeima gyveno neblogai. Martynas ir Jule darbavosi namie, o Olga kitur tarnavo. Jule turėjo kavalierių, V. Gužaus- ka, už kurio rengėsi teketi. Ta- eziau jiems kliudo Olga ir dar du mažesni broliukas ir sesute. Visi trys kaž-kokiiu budu susitarė Olga ir abudu mažesniuosius nunuodyti. Greit ta mėgino ir invykdyti. Pasikvietė Olga pąvaiszino arszcniku ir durnaropėmis užnuodyta uogiene ir bulkutemis. Olga susirgo ir jai sergant dar davė užnuodytu produktu. Velau labai pripuolamai viskas iszkilo aik- szten. Jule ir Martynas Kregždes ir Jules sužiedotinis Gužauskas buvo suimti. Apygardos teismas Biržiuose Jule Kregždaite ir V. Gužauska nubaudė po 8 metus sunkiųjų dar bu kalėjimo, o Martyna Kregžde G metais sunkiuju darbu kalėjimo.

43" Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

~ GERA ~ 
GYDUOLE

Esi k a 11 a s!—pas a u k e su d ž i a INash >—už nepadoru pasie- elgima ir sumuszima palicijan- to!..Ponas Angelių norėjo pasirodyt narszum, bet jo trumpos riebios kojes drebėjo teip smarkei nuo baimes, kad vos galėjo pastovėti. Jo plaukai buvo supaiszioti, surdotas sudraskytas, o akis iszrode kaip laukinio žmoguas, rodos, kad praleido visa nakti be miego, ka isztikruju ir buvo teisybe.— Na, ka turi pasakyti ant savo nekaltybes?.. Detektyvas prisiege kad tave surado rod-hauze “Žalios Žąsies” su kokia tai mergina, kuri nebuvo tavo pati. Ar kalbu teisybe?— Teip, juso szviesybe, bet nebuvo teip baisu kaip sau manai. Asz, tai yra, kentėjau labai ant nesutrovejimo,—atsake kone verkeneziu balsu ponas Angela.Kiek tik buvo žmonių sude, pradėjo garsei juoktis isz ma- žiulelio žmogaus, net pats su- dže vos galėjo susilaikyt nuo juokiu.— Alalązei ' pasielginejkite sude!. .suriko sudžia. Dabar pasakykie ponas Angele, kokis priliginimas turi su tavo nesu- trovejimu ir nemoradiszku pasielgimu?. .— Daug, — ponas sudžia, Matai,.. .kaip mano pati....Sudžia atsilosze ant dideles kėdės užmerkė alkis ir prakalbėjo:— Pradek sakytš^<aip tas viskas atsitiko?..Ponas Angelo vela pradėjo pasakot. Jo pati staiga! likos paszaukta in Filadelfije, kad prižiūrėti sergante sesere, kuri staigai apsirgo. Kada sugri- žio isz geležkelio stoties, susitiko su savo senu draugu Juozu Pajum, abudu nusidavė in “rod-houze” kur valgė ir gere, mat, kad užmirszti savo vargus..........Buvo tai labai gardus pietus o kad kelis szmauksztelejo abudu pajuto linksmesnais. Ne po ilgam prisikabino prie ju dvi merginos. Viena buvo szvies-plauke, po vardu Minui, kuri labai prie jo prilipo.Po kokiam tai laikui, Juozas su kita mergina kur ten isz- ejo. Bet kožnas dangus turi ir savo ezyseziu, ir pono Angelo ezysezius prasidėjo pilve nuo geru pietų, rodos kad visa pekla jame užvieszpatavo, ir reikėjo ji nuneszti ant virszaus.— Puiki istorije,. .ar ne,.. paszauk^ sudžia, .nusijuokęs Ir tu man drysti tai pasakoti, būdamas paeziutu žmogum!.. Turiu padaryti isz tavęs pavyzdi del kitu vedusiu vyru!..— Ponas sūdžiau!.... susimylėk ant manes! Prislegiu kad esmu nekaltas. Sudžia gilei užsimanste, sudėjo rankas rodos kaip in poteri ir užklausė pono Angelo:— Kada sugryž tavo pati namo?..— Už dvieju sanvaieziu. Susimylėk ponas sūdžiau ant manes!.. Užmokėsiu bausme kiek reikes, iszpildysiu ka man paliepsi, (tiktai nepatalykie mane in kalėjimai..Bet sudžiaus szirdis buvo labai užsikietejus, ir rodos isz ledo.— Penkis-deszimts doleriu bausmes ir sanvaites in kaleji-

ma, o valgyt gausi tik duonos ir vandens kuri tau bus labai naudinga ant tavo nesutriove- jimo, ant kurio, teip kenti.Rasztininke, szaukia kita teismą!, pasaukė sudžia ir atsilosze ant savo minksztos kėdės.
Kada po dvieju sanvaieziu ponas Angela pasitiko savo paeziule ant geležkelio stoties, jo drapanos buvo ant jo per dideles ir baisei iszdžiuves, bet su nusiszipsojimu ant veido ir su bukietu žiedu rankoje. Kada jo paeziule iszlipo isz trūkio ir regėdama, jii .stovinti pribėgo prie jo ir karsztai pabueziavus paszauke:i— Juozutij Ibrangiauses,.. kaip man miela tave vela matyti !..— Teip, bet jeigu Įbutum pabuvus da dvi sanvaites, tai rastum mano lavonai..—- Gaila man tavęs szir- džiuk. Asz tavęs daugiau neapleisiu!.. Ar daug kentejei?— Kentėjau neiszpasaky- tas kaukes laike tavo nebuvimo.— Bukie teip geras ir pa- imkie mano valizas, o asz tuom kart eisiu telefonuot pas savo drauge, kad jau pribuvau namo.Kada ponas Angelas atsitolino, jo paeziule paszauke numaną: Alo, ar tai pono sudžiaus Nash kancelarije?.. Geidžiu kalbėti su jo sekretorka.— Alo,. .ar tai tu Roziuk? asz ka tik sugryžau ir tariu tau szirdinga aeziu, už teip puiku pasidarbavimu del manes ir mano vyro. Ne, jisai nieko ne- dasiprato... Per dvi .sanvaites kalėjime ant duonos ir vandenes? Dabar iszrodo daug sveikesnis. Ne, asz visai nesirūpinau apie ji. Žinojau kad su tavo pagialba, bus jam saugiau kalėjimą, ne kaip ligon- buteje, kur ji daktarai gal supjaustytu jeszkodami jo ligos.Aeziu szirdingai, kad teip gerai atlosziai savo role...Gud-Bai! ! ! —F.W.S.B.U Daugiau kaip 500 milijonu (500,000,000) uncijų aukso verties 15 bilijonu (15,000,000,- 000) doleriu, pagal tebyre verte, dingo nežine kur in laika 440 metu.§ Suvienytose Valstijose randasi penki milijonai prasižengėliu.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTESYra 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.

LAIMINGAS 7
:: :: MINKUS

j^E buvo kitokios rodos. Jo nuilsia smegenys jam tai pritarė, jo tuszczias pilvas jam pritarė ir jo pailsia kojas ta pati primine. Nenorėjo tai padaryti, bet nebuvo kitokio isz- ejimo. Paskutinei 50 centai kuriuos turėjo kiszenije dege jam pirsztus, kada jos cziupi- nejo kiszeniuje. Buvo tai jo paskutinai pinigai, pasitikėjo kad daeis prie galo, bet sziadien pinigai turi būtie iszleisti!Kone per du menesius Minkąs vaikszciojo po ulyczes szio didelio miesto Richmond, stengdamasis surasti nors kokio darbo, kad užlaikyti savo nuvargusi kuna.Penkiolika, menesiu adgal pabaigė jisai mokslus universitete drauge su kitais szimtais jaunu vyruku, kurie tikėjosi laimingos ateisties užbaigė mokslus, manydamai, kad jos svietas priims su isztrauktoms rankoms ir aplaikys tinkamus darbus.Karczai nusijuokė suspausdamas savo diržą aplink pilvą kuris spyrėsi maisto. Per daugeli naktų miegojo jisai ant parkiniu suoleliu ir nieko nevalgė. Isz kur tieje tukstan- cza.i žmonių atėjo, kurie kas dien jeszkojo darba? Parkai buvo pripildyti jais kaipo ir palieijos stotis.Svirudodamas nuo pailsimo- ejo ulyczia tankai užtikadamąs sėdinti koki ubaga ant uly- czios kuris melde praeigiu aukkos. ~Ant galo sustojo priesz dideli langa restauracijos, kuriame, radosi sudėta visokiu valgiu, kurie ji labai sueržino. Stovėjo kėlės minutes su insmeigto- mis akis ant maisto, bet pajuto, kad prie jo teipgi kas tokis stovėjo. Manydamas kad gali būtie palicijantas, kur jam palieptu trauktis szalin nuo lango, palengva pakele akis, pa- temodamas szale save koki tai iszbalusi žmogų, kuris teipgi akyvai žiurėjo in langa.Abudu dirsztelejo viens in kita, rodos viens kito suprasdamas minti. Senesnis žmogus patemino susitraukusi veidą jaunesnio ir tuojaus dasiprato kas jam kenke ir kuom jisai yra. Norints Minkaus drapanos da buvo nesenos, bet sumankiuotos, o surdute maža spilkute, rankos jo buvo iszba- le ir minksztos, bet veidas buvo szviesus, ir neparodė ant saves jokio isztvirkumo. Prie- jas areziau prie senesnio žmogaus, atsiliepe:

Senesnis žmogus ėjo paskui Aliuku in restauraeije, abudu atsisėdo kampelije. Senesnis žmogus pamate ant Minkaus surdoto universiteto spilkute. Aliukus pridėjus prie jos pirsz- ta, atsake:— Geriau butu, kad asz ja senei bu'tau užstaezius pan-sza- peje už kelis centus.— Asz ir tokia turiu isz Y.. • universiteto, isz 1910 meto. Atsake nepažystamas.— Ar isztikruju?... Alano yra isz 1933 meto.— Ar nepasakytum man savo pravarde?.. .atsiliepe ne- pažystams.1— Laimingas Miukusy... vadino mane draugai universitete. Matyt, kad asz esmių labai laimingas,, .atsake Aliukus su kartu nusiszipsojimu.Senesnis žomgus iszeme isz kiszeniaus stiklus ir su dre- banezia ranka uždėjo sau ant nosi, žiūrėdamas akyvai in Aliuku.— Vaike, ar tavo tėvas ne- sivadina J. Alinkus?..— Teip, ji vadino universitete.— Kur jisai dabar randasi?— Afire. Depresijų buvo priežaste jo mirties; bankai subankrutino ir dingo su jeis viskas ka turėjo lyg paskutiniam centui!... Pardavė narna ir viską ka turėjo, kad iszsi- gialbet nuo prapulties, bet buvo jam tai persunku ant senatvės ir negalėjo iszlaikyti. Viską ka man paliko, tai smegenys kurios randasi mano pa- kauszije, bet sziadien smegenis nieko negiluoja, jeigu žmogus neturi darbo!.. Jeigu tu esi isz Y... universiteto, tai meldžiu pasakyti man savo pra^l* varde ?...— Vaike,, .tavo tėvas bu- vo mano vienas isz geriausiu draugu, koki kada turėjau ant svieto! Ales abudu buvome vienam kambarije, senovisz- kuosia laikuosia. Tu -esi kaip ir jisai. Bus tai mano didžiausiu džiaugsmu, kad galėsiu atsimokėti jam, ka buvau įkaltas isz jaunu dienu del jo sunaus. Hei Villimai!.. paszauke in laka ju, kuris stovėjo artimoje,.. atneszkit geriausius pietus koki randasi restauraeijoiL...— Gerai tamista. Ar ir jum atneszti pietus?..— Alan nieko. Matai Laimingas Minkau, asz esmių loe- ninku szitos restauracijos ir daug kitu panasziu vietų. Asz ka. tik pasveikau nuo ilgos ligos, ir mano daktaras uždraudė man valgyt sunkius pietus. Reikalauju jauni viruko su geroms smegenimis mano biznije, kuris mane užvaduotu. Ka manote apie dalika?..Ar priimtum darba manadžeraus ant

Naujas LietuviszkasSAPNORIUSNaujas Didelis Sapnorius 160 puslapiu, su daugybe nauju paveiksliu, Iszaisz- kina visokius sapnus, kokius žmogus gali sapnuot. Knyga puikiai drueziai apdaryta, kietais audekli- neis apdarais. Preke su nusiuntimu, Tiktai $1.00.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa.

— Yra tai didelis prasižengimas, kad žmonis deda tokius gardžius valgius in langa, erzindami žmonis, kurie yra alkani ir be darbo.— Taip, labai erzina žmogaus pi'lva, ar ne?..— Kiek iaiko praėjo, kaip tu nevalgęs?..— Jau bus kokia trys dienos kaip neragavau jokio valgio! O tu kiek dienu praleidai be valgio?..—- Daugiau ne kaip galiu atmyli,... atsake senesnis žmogus. Alinkus suspaudė kiszeniuje savo paskutine 50 Gentine, bet žinojo dabar, kad turės ja praleisti. Dirstelejas ant savo draugo, paszauke:— Prietel!. .tai mano paskutine 50 centine, kokia turiu savo gyvenime,, .erne in vidii| nors gerai už ja pavalgysimelj

mano bizniu?..Tuom laiku lekajus atnesze dideli steika su kitais valgeis, Alinkus emes prie valgio, pagriebęs ranka senesnio žmogaus, kuria szirdingai suspaudė, kalbėdamas:— Tikrai, kad priimsiu ir szirdingai aeziu tau už ji, vardan mano tėvo  —‘F.B.
PAS AMERIKONISZKA 

ADVOKATA.Žmogelis atejas pas .advokatą klausia:— Turiu ;pas ponuli reikalą, norėjau paklausti vieno daikto, gal už ta nieko nereikes užmokėti? ...— O, žinomą, nieko už klausima nesimoką, tiktai už atsakyma.



"SAULE” Mafianoy City, PS.

NE PIRMAS
Isz Moksleiviu Gyvenimo.

Pradėjo ji ruosztis, bet nie
kas nesiseke. Kiekvienas maž- 
možys primine jai jos numylėta 
vaika. Kietyje, kur jis pagrį
žęs ant vasaros gulėdavo ir 
kur dabar stovėjo ta ipati lova, 
dar niekeno nejudinta, jo dra
bužiai ant vienos sukabinti ir 
jo knygos ant stalo;—viena dar’ 
gi atskleista, tarytum jis tuoj 
ateis ir paims skaityt; ir sode
lis, kur obeliu ir kriausziu 
paunksnyje teip mėgdavo mo
kintis, ir prieangis, kur nedel- 
dieniais ir vakarais su savisz- 
kiais sznekedavo, juokuodavo 
ji kaip gyva ne ant valandėlės 
ji kaip gyva ne ant valandelies 
negalėjo užmirszt; juk ir se
niau nelbuvo valandos, kad jos 
mintis negrįžtu prie jo, bet ai 
galėjo pamislyt, kad kada teip 
atsitiks, kaip dabar! Juk dar 
neseniai, būdavo insiskverbs in 
jos sunku gyvenimą nauji var
gai arba ligos, tada atsimini
mas apie sunu būdavo jai, ta
rytum spindulys isz kokios ge
resnes pasaulės, atgaivindavo 
pailsusias jos spekes. “Juk jis 
r—tardavo ji sau,— jos pagim
dytas, jos teip vargingai isz- 
aukletas kūdikis liks szviesiu 
žmogum, visi ji guodos, visi in 
ji žiūrės, kaip in saule. Jis lai
mins bažnyczioj susirinkusia 
žmonių minia ir kiekvienoje 
maldoje paminės savo tėvus. 
Pats szviesiais, auksuotais dra
bužiais stovi prie Dievo auku
ro, melsvuose, kvepianeziuose

les subraižė kakta, galva že
myn nusvirusi, veidas pajuoda
vęs. Pastovėjus, staiga mostel
davo ranka, tartum norėjo at
stumti nuo saves baisiai sle- 
gianezius jausmus, palinguoda
vo galva ir sunkiai atsidusda
vo; rodosi, kad jis tuo atsidū
sėjimu atsisveikina su visu tuo 
kas jam gyvenime brangu bu
vo.

Nelaimingi tėvai nerasdavo 
nusiraminimo ne ibažnyczioje, 
nors teip karsztai melsdavosi. 
Misziias užpirkdavo, pasnykau- 
davo, visokius užžadus dary
davo; pagaliaus nuėjo in klebo
nija, apsakinėjo savo nelaime 
kunigams; nors tuo norėjo pa
lengvint savo szirdi. Juk 
priesz kaimynus nebuvo kaip 
iszsitarti; visi gerai atmine, 
kaip Budris buvo ketines nu- 
szaut savo vaika, jeigu jis in 
seminarija neitu; dabar jie vi
sokiais apjpokimais drabstė 
jam akis.

— Dievo valia, mano, vai
keliai,—pasakė kunigėlis. Juk 
jus blogo nenorėjote! Ju&—teu 
vai, ir turėjote tiesa nubausti 
vaika, matydami, kad jis isz 
tiesaus kelio klysta.

Tėvai padekavojo geradejul 
už jo raminanezius žodžius, isz 
sispaviedojo, miszias iszklausc, 
bet gryžo namon teip-pat nu
budę, teip-pat neramumo pri
slėgti. Ir tas neramumo pri
slėgti. Ir tas neramumas jau 
ju neapleido,—krimto ir krim-

no sopuliu. Sakydavo namisz- 
kiams: “Ka. man daktaras pa- 

'des! Kas gal būti sveikas, 
kam teip szirdi skausta?” Kar
tais sopuliai teip suremdavo 
ja, kad ji vaitodavo ir žodžiu 
isztart nebegaledavo. Tada lei
do vežti save prie daktaro. Bet 
vaistai gelbėdavo tik tam kar
tui. Pagaliaus daktaras pasa
kė, kad tai vėžio liga, ir tik 
iszpiovus ta vieta galima isz- 
gydyt; bet apie tai ir klausyt jt 
nenorėjo:

— Plautis,— nesiduosiu!.. 
Kiek Dievo skirta gyventi tiek 
ma užteks!— ir iszverstose, in- 
dubusiose akyse pasirodydavo 
aszaros, bet greitai vėl prany
kdavo,—matyt, jau ir aszarn 
nebeteko savo vargams aprau
dot.

IV.
Buvo puikus vasaros vaka

ras. Visas sodžius jau buvo su
migęs ir Budriu kieme vieszpa- 
tavo tyla; tik varles liūdnai 
vaitojo tvenkinyj. Užtekėda
mas menuo sukure rytuose ta
rytum ugni ant dangaus. Szil- 
tas, tirsztas vėjelis nesze nuo 
pievų saldu, džiustanezio szie- 
no kvapa, purteno pasiszause- 
jusiu kluosniu galvas, susi
glaudusias paupij ir lingavo 
prie vartų laibose beržo szvl- 
ruoklio szakelese. Augszcziau 
pasikeldamas menulis, žėrėjo 
kaip sidabras ir atsimusze 
upes tamsiam vandenyje, kaip 
viedrodyje. Smulkutes bangos 
rauke apskrita žėrinti veidą ir, 
pagriebdamas nuo jo sidabro 
trupinius, sklaidė ir barstė po 
visa upe.

Staiga suskambėjo ore. lai
bas silpnas balselis naugino

Surado Nauja Sztama Szunu Alaskoje

Nesenei Edvardas Lowe Jr., isz San Francisco, Kalifor
nijos, sūgryžo isz medžiokles isz tolimos Alaskos, atsivežda- 
mas su savim szita nepaprasta szuni kuris yra maiszytos 
veisles szunies su lape. Szitie sz.unes yra užlaikomi per Tagi- 
tan Indijonus, aplinkinėje Mackenzie ir Yukon upiu. Lauki
niai szunes bėgioja kaimenėj 50 jcszkodami maisto.

PASIKALBĖJIMAS

durnu debesyse, jo rankose 
Szfoęncziausias, aplink tik auk
sas žiba, tarytum koks angelas, 
J>ievo pasiutinys.....

.Vien tik pamisiijus apie szi- 
Įta, didžiausi vargai kaip bema
tant praslinkdavo ir motinai
daresi lengviau, szviesiau, bet 
ne dabar; dabar paliko tik vie
nas baisus szirdies skausmas, 
■vienos aszaros; karsztis apim
davo ja visa, atsiminus sunu; 
ilgainiui ar aszaru nebeteko 
raudot ir mintis jos kaip ratas 
sukosi vis apie viena ir ta pati. 
įVyresneji duktė, matydama 
motinos aszaros, vis vaiksz- 
cziojo paskui jos, pati aszaros, 
dama. Kada kartais jos vie
nos pasilikdavo, duktė tardavo 
Įpraszdama:
j — Mama, neverk!—jis par- 
įgryž....

Liūdnai ir pamaži slinko die
na po dineos. Pats Budris per
krato sūnaus atlikusius daik
tus,— nerado tarp ju po pople- 

zru; dasiprotejo, jog kas-nors 
isz szeimynos, padavęs jaujos 
rakta, iszleido sunu. Kad tai 
ne motinos darbas, mate aisz
kiai,—tuibut katra isz mer- 
giaieziu, bet ka joms padarysi? 
menkos da ir kvailos.

Isz pradžių, apeidamas kas
dieninei ruosza, nors ir buvo 
įpaniures, bet nenusimindavo; 
yis tvirtai tikėdamas, kad su
nns sugrysz, dažnai subardavo 
paezia:

—. Su toms boboms tai ne
laime: kaip ima žlemt, tai ir 
galo nėra! Nebijok, kur dėsis 
pesugryžes?...

Praslinko kelį menesiai. 
Szaltis vis dažniau eme žeme 
[Veržti, o sūnaus vi§ nėra ir nė
ra. Jau ir Buferis .sziek-tiek at
simainė: iki sziol jjg ne valan
dos negalėjo be darbo pabūt; 
dabar tankiai, stovėdavo ilgas 
valandas, lyg su&tmgas, tartum 
ko jieszkojo savo mintyse, ar 
atsiminti norėjo. Gilios rauksz-

to be paliovos jiems szirdi; ta
rytum ir saule Jpaliįįo- jiems ne- 
be-tokia szviesi ir atėjės pava
saris nebe-toks linksmas. Ir 
kasdieniniai darbai vien tik 
kankino ir žudė juos; viskas nu 
bodo, ypacz motinai, kuri be-

vanpelio; ne greitai dar paskui 
sudundėjo ratai.

Nors menuo aiszkiai szviete 
ir vieszkelis anapus upes tarp 
lauku ir pievų iszsižiurejo kaip 
baltinimui patiesta drobe, bet 
nieko ant jo nesimatė. Skam-

žiurint geso ir per trumpa laika 
tik szeszelis jos beliko. Ir nikėj 
nebuvo jau tokios tvarkos, 
kaip seniau; viskas gedo, lan
kai eme menkiau dereti, gyvu
liai nykt, triobu stogai irgi 
paezios triobos pradėjo krypti 
ir žemen lysti.

Motina slankiodavo po grin- 
czia kaip szeszelis. Valandėlė 
liuoso laiko radusi, poteriau
davo. Juk ji buvo prižadėjusi 
kasdien daug, daug poteriauti! 
—Būdavo visa vakarą pote
riauja ir keletą valandų įpra- 
sniudusi, keliasi ir vėl kogrei- 
cziausiai griebiasi prie ražan- 
cziaus. Bet ir melstis nebesise- 
ke: nuo Dievo, nuo maldos 
skriejo mintis prie sunaus, 
skurstanezio kur tarp svetimų
jų.

Ir ka jis dabar veika? Ar 
jis nors truputi jauezia, koki 
szirdies skausmą tėvams pada
re? Jie buvo truputi kieti, tė
vas gal ir perdaug, bet kas ga
li savo szirdi suvaldyt? Ir kad 
nors kas pasakytu, nors kas 
iszaiszkintu, kas ji teip trauke 
nuo tėvu, nuo savo žmonių, nuo 
garbes, kuri jam pati czion po 
kojų klotus!.

Mažiausias trinktelėjimas 
ant kiemo arba prie vartų ža
dino motina isz jos minczlu, 
pertraukdavo jai poterius. Pri
bėgdavo tuoj prie lango ir, 
nors jau tuksianti sykiu apsi
riko, bet vis vylėsi: gal szi 
karta, gal sziendien jos akys 
iszvys teip pageidauta.

Jau szeszi metai praslinko, 
o ji vis tebelaukia. Sveikata 
sumažėjo. Isz pradžios ir nesi- 
gyde, gal but ji negalėjo at
skirt szirdies skausmo nuo ka

bojimas ir ratu dundėjimas 
buvo dar vos girdžiami, o Bu
driu triobos duris prasivėrė ir 
tyliai iszejo ant prieaugio susi
lenkusi ir išlinkiai kvėpuodavo 
szeimininke. Sudžiuvusiom ir 
drebaneziom rankomis atsi
remdama vos,—vos pavelka 
sunkias kojas. Sustojo ir eme 
klausytis. Szviesus menesio 
spinduliai apipylė ja. Jos ligo
tas ir kaip vaszkas geltonas 
veidas nerviszkai drebėjo. Pla- 
cziais, juosvais szeszeliais ap
rėžtas indubusias akis insmei- 
ge in vieszkeli.

Netrukus pasirodė vežimas. 
Arkliai bego greitai, ratai vis 
aiszkiau dundėjo, linksmas 
varpelio balsas skrido per pie
vas ir laukus. Motinos szirdis 
eme teip plaktis, kad ji ka tik 
n'eapv;i'rto,j—vos suspėjo atsi
sėst.

— Ttai jis!, tai jis!... su- 
sznabždejo drebanezios lupos. 
—Szi karta neapsigausiu!... 
Žinojau, kad nors priesz smer- 
ti mano akys gaus ji pamatyti!

Jau vežimas tik už upes, 
tuoj nusileis in vandeni. Jau 
varpelio balso ir ratu dundėji
mo tarytum pilnas kiemas.... 
Dabar truputi nutilo, arkliai, 
prunkszczia, vanduo talaszuo- 
ja. Dar valandėlė trumpute,— 
ir ji nežino kas jai pasidarė... 
Atmena tik, kad dar mate, 
kaip vežimas ties ju vartais su
stojo.

Atsipeikėjusi grinezioje ant 
lovos, isz karto nežinojo pati, 
kas pasidarė: ar tik ji ne sap
navo?... Bet ne: ant stalo ži
ba lempele, prieangyj girdžiu
si nepaprastas vaikszczioji- 
mas. Dukters ir vyras sznibž-

domis kalbasi, bet ju balsai 
teip nepaprastai skamba. Sztai 
ir vyras. Placziai atsidaro du
ris ir inveda,.. .taeziaus inesza 
ant ranku.. Tik žiuri,— tai 
jis1!!!... Nebejausdama ne so
puliu, ne nusilpimo, vienu szuo 
liu nuszoko nuo lovos,.. spau
džia jin prie iszsiilgusios szir
dies. Jis pasilenkė feucziuot 
jai ranka. Bet kas tai?...

Prie visokiu skausmu papra
tusi jos szirdis pajuto nauja tik 
užvis baisesni, tarytum kas 
szalta, buk geleži spraudžia 
in neužgijusia opa. Kartu 
su jos vaiku szaltu lupu pabu- 
eziavimu pajuto ant savo ran
kos drungna skystumą. Žvilg 
terejoi: tai^buvo kraujas!... 
Tarytum l^sAamsti butu nuo 
jos atitraukęs, ji susmuko, kur 
stovėjo ant aslos viduryj grin- 
czios. Mate tik kaip tėvas skve- 
puodamas, užmirszes. /braukti 
aszaras nuo veido, palenkės sa
vo žila galva kartu sudukteri- 
mi's nuvilko jam virszutini isz- 
eigini ploszCziu, ir silpna, be
veik sustingusi lovon paguldo.

Iszsitiese,—vos tik lovoj isz- 
siteko, iszaugo per tuos szeszc- 
rius metus, ir nors balta skaip 
drobe, bet toks' gražus nors stu
dento szvargnose su blizgan- 
cziais sagucziais, bet lyg szven- 
tasis koks. Visi apie jin bėgi
nėjo,... apie motina užmirszo. 
Ji klupszczia, pasiremdama 
rankomis, atšliaužė prie lovos. 
Jos akis susitiko su sunaus 
akimis. Jis, iszvydes ja, tary
tum prasijuokti mėgino, bet tik 
dvi dideles karsztos aszaros 
nuridejo per baltus, indubus- 
ius skruostus. Lupos prasivėrė 
lyg pasakyt ka norėjo, bet tuoj 
szoko isz ju siauras kraujo 
ruoželis.... Balsas už'troszko, 
nelaimingas užvėrė lupas užsi
merkė. Iszrqde ka i p num i rel i s 
isz-po užmerktu blakstienų be
go aszaros, krutino kilnojos: 
nuo sunkio kvėpavimo. Matyt 
dar gyvasties žiburėlis da ne
užgeso....

Paguldęs sunu, ievas pats 
vos kojas pavilkdamas, iszejo 
bernui padėti arkliu kinkyti. 
Grinezioje viskas nutilo, tik 
girdėjosi Budrio aiszkus bal
sas:

—- Nesigailėk arkliu!... 
Skubink!... Praszyk, kad ir 
daktaras kart su kunigu va
žiuotu!. ..

Sugryžes in vidų; szeiminin- 
kas norėjo paezia pakelt nuo 
aslos, bet ji nesikėlė; dar ar- 
cziau atszlauže prie lovos ir 
žiurėjo in sunu, tartum suak- 

Jmenejusi. Visa jos nukankin-

ta vašia subėgo jai rytum in 
akis. Tėvas suneręs rankas, 
atsistojo kojugalyj, mergaites 
vei'kszleno. Tekanczios saules 
spinduliai teberado tuos tėvu, 
ir seseris tedabojanezius savo 
brangu ligoni. Kart su auksuo
tais saules 'spinduliais skirdo 
in ta grinezia mirties aniolas; 
jis nesze amžina nuraminime 
tai jaunai dvasiai, kuri geso, ir 
kritanezios žvaigždes szviesa 
nespėjusį dar nieko apszviesti 
ne suszildyti. Žmones in ja 
žiurėjo ir numanė tik, kad ji 
buvo graži ir ju szirdžiai bran
gi, bet nežinojo, kode] ji teip 
trumpai žibėjo ir teip staiga 
dabar nyko...

O Lietuvos jaunumene!.. ar 
ilgai idar per gitu ir savo kal
tes busite nuvarginti tėvynei 
vien tik krintaneziu žvaigždžių 
žiburiais?!...

—GALAS —

KITADOS ŽMONES TAIP 
NESIPRAUSĖ KAIP 

SZIADIEN.

Nuo laiko nupuolimo Rymo 
gly 200 metu adgal, žmones isz 
Seno Svieto mažai kada mau
dėsi nes žmones tikėjo kad 
prausimas su vandeniu buvo 
jiems kenkeneziu. Apie 1300 
metu adgal Europoje buvo di
delis neszvarumas o gal dides
nis ne kaip tarp laukiniu tau
tu.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite J

PAS DETEKTYVĄ1
Kokia tai poniute atėjo pas 

detektyvą ir raudodama pra
dėjo pasakoti apie savo nelai
me:

— Ar negalėtum tamista su
rasti mano geriausio draugo 
Fritzo kuris szi ryta po pusry- 
cziu pabėgo nuo manes tiktai 
su kalnierium ant kaklo.

— Tik su kalnierium? Aibe- 
cze ju laif, jis iszejo isz proto...

— O ne, jisai labai protin
gas.

—Gal tu ji prastai maitinai, 
todėl ir pabėgo nuo tavęs?

— Asz ji maitinau szunc kre
kenas, buvo tai geriauses mais
tas del jo.

— Dats ai?.. Ar žinai ko
kius nurodymus kad geriau ga- 
lecziau ji surast?

— Taip.
— Kaip senei esi vedus? — 

klausė detektyvas.
Pone nesuprato kam ežia to 

visko reikia klausti ir sako:
— Tik du metai.
— Kaip jis iszrodo, — szvie

sus ar tamsus?
— Viena ausis juoda, kita 

ruda o pats baltas.
— Kokios akys?
— Viena mėlyna, kita ruda.
— 'Po szimts velniu, ar-gi tas 

gali būti teisybe? Tai lengva 
bus ji surasti. į

— Taip.
— O kaip jisai senas?
— O, tiktai trijų menesiu.
— Ar tu pasiutai, kad mane 

taip iszjuoki! Ar nežinai kad 
asz esmių slaptu palicijantu ir 
turiu žvaigžde ant krutinės?

— Tai nieko.
— Kaip jisai senas?
— Asz tamistai jau karta pa

sakiau.
— Ar jisai kada reikalavo 

nuo tavęs persiskyrimo?
— Vai tu žiopli! Asz kalbu 

apie dingusi mano szunyti o ne 
apie vyra...

PRIIMA DAUG VAIKU ANT 
ISZAUGINIMO.

Poros kurios geidžia pasiim
ti vaikus ant iszauginimo ne
gali aplaikyti ju, nes nesiran
da ju tiek, kiek žmones ju pa
reikalauja. In paskutinius ke
lis metus Suvienytose Valstijo
se pareikalavo vaiku net 25,- 
000 poros, ant iszauginimo, o 
tik 8,000 aplaike. Daugiausia 
žmones reikalauja mergaieziu 
ant auginimo.

Apvaiksztinejo Varduvių Diena Eroplane

Už tai kad pana Jean Schmidt, isz Newarko, N. J., už
baigė pasekmingai mokslus, jos tėvas amt jos sukaktuviu pen
kiolikos metu, padare jai netikėta “parte.” Pasamdė dideli 
eroplana del jos ir draugiu, kurios laike taja parte ore. Jos le
vas yra pirmininku eroplanines kompanijos American Air
line, Newarke. Ant paveikslo matome pana Jean pjaunant 
pyraga kuri padalino tarp savo draugiu.

Musu įSkulkino paviete sztai 
kas atsitiko,

Už tokias žines neduotu ne 
skatiko,

Kuolai supuvę buvo, 
'Tai ir tvora sugriuvo.

Dabar nepasislėps,
Ir szaudyti negales.

E, tiek to, jau tas praėjo,
In užmirszima nupleszkejo,

Ir strielcziai dings, 
Kuolu tvorai neiszrinks.

Kas du džiabu nori varyti, 
Turi vis viena pragaiszyti, 
Ba jeigu ant vieno laimes, 

Tai ant kito dvigubai padės,
Du dinstu ndgalima varyti, 

O ir dviems ponams tarnauti,
Bet tai daro ne kas, 

Tiktai didelis godumas,
Ir kad duonos szmoteli kam 

i atimti,
Visa monopoliu nori paimti, 
Bet kad ir ant galvos stos, 
Tai to niekad nedastos.

Nereikia keisytis prie tokiu 
daigiu, 

Jeigu stokas galvoje smegenų,
Geriausia, malsziai sėdėti, 
Dieva garbint ir mylėti,

Nosi in svetimus reikalus ne- 
kiszti,

Isz didelio “kas tai asz” gali 
plyszti.

* * *
i
Nuobrodus Antanukas "buvo, 

In nelaime pakliuvo,
Gaspadinelei atsilsio niekad 

iieduodavd,
Nuolatos prie jos kibdavo, 
Nubodo gaspadinelei toki 

triksai, 
Kada ant jo užeidavo “fitsai,”

Aplinkui grinezia džiaza 
szoko,

Gaspadine ant stalo užszoko,
Su torielkoms Antanuką pa

sveikino,
Veideli jam puikiai sukrosino, 

Galva perkirto, 
Tasai parvirto.

Gaspadine isz baimes laukan 
iszbego,

Kaimynai tuoj visi subėgo, 
O ir dede su Ibleke pribuvo, 
Antanukas in jo rankas pa

kliuvo.
Nebaga tuoj huvare,

In koza uždare,
Bausme didele užmokėjo, 

Kad net visa nedelia stenėjo,
Prižadėjo daugiau taip ne

daryti,
Gaspadinele turėjo perpra- 

szyti.
Matai tu kvaili, 

Nereikejo taip daryti žiopli.

* * *
Po szimts knipeliu ar-gi ne- 

sarmata,
'Tieji kurie nevos Lietuvysta 

gaivina,
Ir rankas laikraszcziu neima, 

Tik už dyka skaitytu, 
Ir .su galva kraipytu, 
Kad netikus raszlava,

Ne yra! pizologijos gana, 
'Taip pliauszkia ne vienas

bjaurybe,
Toki szpiclei tautiszkumo ne- 

atgaivys.
Žiopleis neturime būti, 
Apsigaut nereikia duoti, 

'Turime pirmiausia gerai ap
svarstyti,

Ant ko turime centą duoti.



’‘SAULĖ’’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOSVIETINES
— Ateinanti Ketverga, 1 

diena Rugpiuczio—August.
—• Ashlando ligonbute yra 

teip pripildyta, kad mažai joje I 
randasi vietos del ligoniu. Ko- 
žna menesi jame gema apie 50 
kūdikiu nes daug nesčziu moti
nu važiuoje in ligonbute, kur 
aplaiko didesnia prižiūra. Szia- 
me laike toje ligonbuteje ran
dasi daugiau kaip 200 ligoniu.

— Valdžia meklže žmonių, 
kad pranesztu virszininkams 
apie visus “ czislerius, ” kurie 
aplaikineje ipaszialpa nuo val
džios, kurie nereikalauje. Kož- 
nas, kuris žino apie tokius isz- 
naudotojus, gali praneszte vir- 
szininikams, apie tuos “czis
lerius” per laiszka, be jokio 
pasiraszimo, o toki daneszimai 
bus tuojaus isz'tirincti. Tokiu 
isznaudotoju priviso daug, ir 
valdžia stengėsi juos isztremti 
ir nubausti už apgaudinejima. 
Lig sziai dienai Pennsylvani- 
joi aplaikineje paszialpa 429,- 
122 szeimynos.

— Praeita sanvaite “Sna
pas” sujudino kelis szirsziu 
lizdelus mieste, bet tai ne vis
kas, girdėjo jisai da daugiau 
vietelių kur atsibuvineje viso
kios bjaurybes, ir apie tai ap- 
garsys visiems. “Snapas” tu
ri darbo užtektinai mieste ir 
žino apie visokius “triksus.”

— Pottsvilles sūdąs pradė
jo iszdalinet pinigus aplaiky- 
tus nuo aliniu laisnu musu pa
viete. Viso szimet aplaikyta 
už laisnus $33,650, isz kuriu 
Mahanojus aplaikys 11,325 do
lerius, Kiek tai miestai butu 
aplaike pinigu laike prohibici- 
jos?! Toji proliibicije subank- 
ruitino daugeli miestu. -

— Poni Kralikie’ne, 333 W. 
Mahanoy avė., sugryžo namo 
pasisvecziavus per koki tai lai
ka pas savo gimines ir pažysta
mus Brooklyn’e, N. Y., taipgi 
atlankė svarbesnes vietas di
deliam mieste New York.

— Nedelioje buvo keliolika 
iszvažiavimu in artimus par
kus ir tautiszlka diena. Parkai 
buvo pripildyti žmoneliais nes 
taja diena buvo graži diena isz 
ko pasinaudojo piknikieriai.

— Apsisaugokite nuo ne
teisingu doleriniu bumaszku 
kurios prasiplatino po musu 
aplinkinių. Neteisingu bumasz
ku numaris yra: 194256017-A.

Darbo Žinutes

SHENANDOAH, PA.
t Praeita Ketverge ryta, 

likos užmusztas Juozas Armi
nas, 20 metu, laike kasimo ang
lių isz skilęs, Yatesville, prie 
senu Kehley Run stripinsu. 
Juozas drauge ‘su tėvu, Anta
nu ir Vincu Nedžinsku kasė 
anglis, kad staiga! sugriuvo 
virszune žemes, prislėgdama, 
jauna vyruką ant smert.

Velionis prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos, ir buvo ge
rai žinomas mieste. Paliko di- 

.deliam nuliudime, savo tėvus, 
tris brolius ir dvi. sesers.

Gilberton, Pa.,—Praeita san
vaite, czionaitiniam mieste li
kos atidarytas miestiszkas par
kas ir vieta del vaiku pasilink
sminimo. Taja diena buvo at- 
losztas tinkamas programas su 
kapelija ir beis-bole, kuriame 
dalyvavo daugelis žmonių. To
kia vieta jau senei buvo reika
linga del musu miestelio.

Port Carbon, Pa. — Motiejus 
Krakovskis(?) likos pavojin
gai sužeistas laike darbo Knic
kerbocker kasyklose. Sužeistą
jį nuvožė in Locust Mountain 
ligonbute.

Turcarora, Pa. — Vincas Sa- 
ladonis likos aresztavotas arti 
Orwigsburgo per vaistinius pa- 
licjjaritus už varyma troko bū
damas girtas. Kaltininkas tu
rėjo pasirūpint 500 doleriu 
kaucijos lyg teismui.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Naujas Prūdas Egipte Kuris Aplies Tris Milijonus Akeriu Žemes Neskubėkite Su Bonais

SUGRIOVĖ SENA BREKERI
Excelsior, Pa.—Senas Excel-

Paskutines Žinutes
Bowling Green, Ohio. — Pen

ki žmones likos užmuszti per 
. truki .arti North Baltimore o 
trys sužeisti.
* Shamokin, Pa. — Juozas Val- 
czak, isz Brady, likos areszta
votas už bandymą pavogti 1.8 
metu Goldie AVhuck ir iszvežli 
ja su troku in New Yorka. 
Merginai pasisekė pabėgti ir 
praneszti apie tai palicijai.

Stonington, Pa. — Wilson 
Dressier ir ju keturi sūnūs mir
tinai apsirgo valgydami szun- 
grybius, manydami kad tai ge
ri grybai.

Stroudsburg, Pa. — Nelai
mėje automobiliu arti Dela
ware Water Gap, likos užmusz
ti trys žmones o szeszi likos su
žeisti.

U Visas vanduo mariose 
ant svieto turi 327 milijonus 
ketur-kampiniu myliu o vien
oje ketur-kampineje myleje 
randasi vienas bilijonas ir 100 
milijonu (1,100,000,000) galo-

— Penki maskuoti banditai 
sustojo prie gazolinines stoties į 
Plymouth, sulaikė darbininką 
Edmundą Antonieza, ir pasi
ėmė isz redžisterio 17 doleriu . .. inuszvilpe tolinus. Pa.icija ban
ditu da nesurado.

— Juozas Stadulis turėjo 
giliuką savo rankose, bet ji pa- į 
leido. Kada užpereita sanvai
te Susquehanna upėj kilo van
duo ir viską nesze, jis stovėda
mas paupy pamate, kaip van
duo a-tnesze gyva didele kiaule. 
Ta kiaule ink'liuvo in krūmus-. 
Jis su savo draugais pasiraito
ję kelines bėga kiaule retavoti. 
Vanduo vis kilo daugyn. Pa
galinus jie ta kiaule isztrauke 
isz krumu, bet ji iszspruko jie
ms isz ranku ir nuplaukė pa
vandeniu. Dabar Stadulis la
bai apgailestauja tos kiaules, 
butu |buve geru deszru, nes 
kiaule buvusi apie dvieju szim- 
tu svaru.

t A. A. Juozas Jurgelaitis, 
57 metu amžiaus, 43 Harkins 
.Lane, mire Liepos 12-ta. Velio
nis ėjo Grove uly. Netoli Dane 
uly., sukrito ir neužilgo mirė 
nuo kraujo iszsiliejimo ant 
smagenu. Ta diena buvo kar- 
sztas tvankus oras, tas, matyt, 
irgi prisidėjo prie tokio mir
ties. ' 4

t Jieva Sznipiene, 229 Po
plar uly., mirė Liepos 18-ta 
prie Wallonpappeck, nuo szir- 
dies ligos. Jie ten buvo nuva
žiavę kempinti prie ežero. Ta 
diena buvo karszstas oras ir tas 
jai pakenkė. Mirė staiga.—G.

/-------
Pittstvn, ‘Pa-!, f Myk. Kaza- 

keviezius, 63 metu amžiaus, 271 
William uly., mirė Liepos 20ta. 
Palaidotas Liepos 22-ra King- 
stono Szv. Marijos parapijos 
kapuose.

t Marg. Balgoniute, 26 m., 
mirė Liepos 9-ta, palaidota Lie
pos 12-ta, Szv. Kazimiero para, 
kapuose.

Luzerne, Pa. t Mykolas Ber- 
nauskas, 337 Walnut uly., pa
laidotas Liepos 22-tra King- 
stono Szv. Marijos pa. kapuose.

Kingston, Pa., f Ona Micke- 
vieziene, 84 metu amžiaus, 251 
Slocum uly., mirė Liepos 18-ta, 
palaidota Liepos 22-tra. Paliko 
du sunu, viena dukterį, 10 anū
ku ir 10 pro-anuku.

Glen Lyon, Pa., f Jonas Ka- 
ziulkaitis, 47 m., 151 E. Main 
uly., mirė Liepos 12-ta, palai
dotas Liepos 15-ta. Paliko žmo
na, dvi dukteris ir tris sūnūs.

Tomis dienomis yra dirbamas milžiniszkas prūdas ant Balto Nilaus, 30 myliu nuo 
Khartoum, Egipte, kur dirba 8,000 žmonių ant užbaigimo Gebel Aulia prūdo. Taji milži- 
niszka darba ketina užbaigti apie 1937 mete. Kada darbas bus užbaigtas tai susitvers eže
ras 250 myliu ilgio ir aplaistys pieskine dirva ant trijų milijonu akeriu Egipte, kuri bus ta; 
da tinkama ant ukiszkos dirvos.

Kaiipo buvęs 1920 metais 
Lietuvos Finansines Misijos 
narys, skaitau savo pareiga pa
raginti ir patarti visiems ger
biamiems Lietuvos Laisves: Pa
skolos Bonus pirkasiems nesi
skubinti bonus keisti in dole- 
'rius būtinai sziais metais:

L—'Kaip Lietuvos Laisves 
Paskolos laksztu—Bonu pilki-'' 
mas buvo skaitomas, patrijo- 
tingas dailbas, kada Lietuvos . 
nepriklausomybei dar grasino- 
aiszkus pavojus 1920 metais, • 
tai dabar 1935 metais, nors Lie1 
tavos politine padėtis yra aiš
kiai užtikrinta, bet kad Lietu
vos Resipublikos iždui sziuo 
tarpu tenka atlikti dideles 
svarbos saugumo ir ekonomi
nes konstrukcijos darbus, susi
laikymas nuo reikalavimo 
bonus tucztuojau apmokėti ir
gi yra sąmoningo lietuvio pa- 
trijoto darbas.

2.—Jei 1920 metais, kada 
Lietuvos ekonomine būkle bu
vo dar silpnute, Lietuvos bonu

sior brekeris; kuris prigulėjo
prie Excelsior Coal Co., pasta
tytas 1865 mete, likos .suardy
tas ; į. !

MINKSZTU ANGLIŲ 
STRAIKAS PERDĖTAS.

Washington, D.C., — Prezi
dentas RoO'Seveltas sulaikė 
straika minksztu augliu lyg 16 
Rugsėjo1—Sept., ant ko sutiko 
darbininkai ir operatorei, ma
nydami kad lyg tam laikui gal 
darbininkiszkas ergelis gali 
pasekmingai būtie užkaigtas.

W. Traskauskas, Ėst
LIETUVISZKAS GRABORIU3

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

Artistas Pardavinėjo Save Ant Szeru

Richard Christ, isz Pittsburgo, Pa., neturėdamas pinigu 
ant keliones in Meksika, kur mane nupieszti daug visokiu pa
veikslu, neturėdamas pinigu ant keliones, pardavinėjo save 
ant szeru po 5 dolerius, prižaddamas szerininkams atvežti po 
viena paveiksią.

Linksmas Budas Tai 
Neaprubežiuotas

:: Skarbas ::
PASAKAITE

Tūlas karalius turėjo tris 
dukteres. Atsimindamas ant 
ateinanezios mirties, geide pa
vesti savo karalyste del vienos 
dukters bet nežinojo katrai. 
Pasiszauke savo tris dukteres 
in kambari ir tarė joms:

— Katra isz jus mane la
biausia myli, toji apims mano 
karalyste po mano mireziai, 
iszsirinks sau vyra, kuris jai 
patiks ir valdys ma^itkaralys- 
tel Pasakyk tu imJ^iriano*vy
riausia dukrele, kuri esi pasi- 
sziauszus ir. iszmintinga du- 
szia, kaip tu piane myli?

— Myliu tave kaip mano 
szlove ir vardas — atsake vy
riausia, — szlove ir geras var
das yra man brangesni kaip 
gyvastis o tu, mano teveli, esi 
brangesnis už mano gyvastį.

Karalius užsi maustė tokiu 
atsakymu bet nieko neisztare 
ir užklausė antros:

— O tu, mano dukrele, mo
kyta ir iszmintinga, kaip tu 
mane myli ?

— Asz nesutinku su nuomo
ne mano sesutes. Manau kad 
be garbes ir gero vardo galima 
gyventi jeigu kas turi czysta 
sanžine ir jeigu yra sveiku ir

szirdingiauses prietelius kara
liaus, labai guodotas senukas,

Dievo dovanu. Todėl atidavė 
savo jauniausei dukrelei visa

patarė jam kad susilaikytu da karalyste kuri iszsirinko sau 
koki meta po tam kitaip ap- dora ir neturtinga kareivi už
maustytu taji dalyka. Vyra, buvo visados linksma ir

Karalius sutiko ant to su visi jos padonai taipgi links- 
mielu noru bet daug per taji minosi drauge su ja.
meta nukentejo. Kitados, tarp Karalius da pagyveno kelio-
visokiu rupeseziu apie gerove lika metu, mirdamas su szyp- 
savo padonu metai bego kaip sena ant veido. —F.W.S.B.
ant sparnu. Sziadien naktys ir 
dienos traukėsi be galo, vargai 
jo padonu labai sunkino ji, vi
sokį pasilinksminimai jam vi
sai nerūpėjo ir malszumas dva
sios ji visai apleido. Tada pa
siszauke abi dukteres pas sa1 
melsdamas kad ji ‘pra!
mintu kokiu nors budu ir sm 
gražintu jam malszuma dva-

GERAS ISZSITEISINIMAS.

lie

turtingu. Del manės, gera isz- 
mintis ženklina daugiausia ir 
myliu tave taip, kaip tavo isz- 
min'tis. Jeigu neturecziau isz- 
minties tai veluk negyvent ant 
svieto. Gyvenimas be iszmin- 
ties tai mirtis dvasios ir kūno. 
Todėl taip tave myliu.

Karalius vela užsimanste bet 
nieko neisztare, liepe pašzauk- 
ti savo jauniausia dukrele in 
kuria atsiliepe:

— Na, o tu, gera ir linksma 
mano dukrele, ramybe ir links
mybe mano gyvenime ir senat
vėje, kaip tu mane myli?

— Ak, mylimas teveli, esmi 
del manes brangesnis už dai- 
has, linksmybe ir szirdinga 
juoką o žinai kad asz tuos da
lykus labiausia myliu.

Karalius tokiu atsakymu 
nulindo. Atsakymas jauniau
sios ir mylimiausios dukreles 
visai jam nepatiko. Liepe ja 
iszvežti in tamsia girria ir pa
talpinti mažoje grinczeleje ir 
duoti jai tik vandens su juoda 
duona pakol gailėsis už savo 
iszsi'tarima.

Jau norėjo padalint savo ka
ralyste ant dvieju daliu beti

a in dukrele: — Ko tu. 
ai stovėjai su Jonu ant

Ar nori apsirgt ? '
ele: Motinėlė, mape

jiesuĮ.i^' ne a Jokias mane 
laike po savo overkoeziu apsu
pęs.

sios. Vyriausia duktė jam ro- 
dijo kad butu malszus ir nesi- 
lupintu apie nieką ir būti už- 
ganadintu kad nepražudė savo 
garbes ir gero vardo. Kita pri
kalbinėjo ji kad turėtu kantry
bes sakydama jog kolei žmo
gus turi iszmintinga ir gera 
protą tai viską gali nukensti. 
Tokios kalbos nesuramino ka
ralių bet da labiau ji erzino ir 
paliepė dukterems apleist jo 
kambarį. Kas kai’t tankiau ap- i 
leisdavo palociu drauge su sa
vo senu draugu ir nuolatos kas

I teikis ji trauke in tamsia girria 
kurioje stovėjo maža grinezele 
kurioje gyveno jo jauniausia 
dukrele.

Tula diena karalius pats vie
nas nuėjo prie girrios bet su
gryžo. Kita karta inejo net in 
girria bet vela sugryžo. Nega
lėjo valgyt ne gert, paseno ir 
sudžiūvo. Su niekuom nenorė
jo matytis tiktai savo sena 
prieteliu priimdavo pas save ir 
su juom pasikalbėdavo. Senu
kas, matydamas kad karalius 
neilgai gyvens isz nuliūdimo, 
insodino ji in puikia karieta iv 
n.uveže in juoda girria. Kada 
prisiartino prie grinezelės savo 
dukreles, isztolo iszgirdo links
mas daineles ir szirdinga juo
ką savo dukreles. Szirdis pra
dėjo jam smarkiai plakti ir ant. 
galo užklausė senuko:

— Kas ten dainuoja kaip 
tūkstantis laksztingaleliu?

— Tai tavo jauniause duk
rele,— atsake senukas — dai
nuoja, juokėsi ir sugryžta prie 
gyvasties.

Karalius paliepė paszaukti 
savo dukrele o kada dukrele 
prisiartino prie jo, karsztai ja 
pabueziavo ir prispaudė prie 
szirdies. Persitikrino jisai kad 
geras ir linksmas būdas tai 
yra vienas isz neaprubežiuotu

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

pirkimas buvo skaitomas geras 
ir patikėtinas investmentas, 
tai sziais metais, kada Lietuva 
yra padariusi milžiniszka eko
nomini progresą, tas invest- 
menitas in Lietuvos bonus yra 
nesulyginamai patikimesnis, o 

-5 Procentas sziais depresijos 
laikais, yra net riebus ipelnas.

3. —Jei kas 1920 metais, pir
kdamas Lietuvos Laisves Pa
skolos Bonus, sakydavo: 
“Perku ir dovanoju, nes nesitik 
kiu pinigu atgauti,” tai tam 
sziais metais netenka jau bea- 
bejoti nes Lietuva per savo Pa
siuntinybe Washington,' D. (Į, 
reguliariai moka nuoszimcz^iiį, -• 
taipgi ir paežius bonus apmo
ka; szios kategorijos bonu sa
vininkams dabar nereikia nei 
pirkti, nei dovanoti, o tik pasi
laikyti sau ta brangu bona dar 
bent keliems metams ir už,tai 
kasmeta paimti penkius nuo- 
szimezius ir galop paimti pilna 
bono suma. ■, *

4. —Lietuvos Vyriausybe,
. iszleisdama nauja instatyma
apie Lietuvos Laisves Pasko
los bonu iszpirkimo termino 

'pratesima, geisdama palėng- 
iVinti Lietuvos Iždo naszta, tuo 
paežiu, lyg atsidėkodama, tei
kia bonu savininkams pelnin
ga proga ir toliau naudotis Lė
nu auksztais nuoszimcziais; 
aiszku, kad toks Lietuvos Vy
riausybes žingsnis yra abi-pu-

---- —------------ •------ --------
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus I*ztikimiau*ii Graboriai 

:t Gabiausia* Baltamuotoja* t>

Geriausia Ambulance
\A patarnavimas ežioj 
ir apelinkeje. Bile Ko- 

luam laike, diena ar ySf 
nakti. Visada turi pil- <4* 
na pasirinkimą meta-

| liszku ir kieto medžio I 
Grabu. Laidoja nu- Į 
mitelius pagal naujau- Į 
da mada ir mokslu. I 
turiu pagelbininke Į 
moterems. Prieinamo* J 

fsS prekes.
DU OFISAIi

MAHANOY CITY-.516 W. Sprue. St 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Stra*
Uoli Telefoną* 58S-J

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

šiai naudingas ir Lietuvai ir 
Amerikos Lietuviams,^— todėl 
nepraileiskite progos - netpasi- 
naudoje: reikalaukite prino
kusius nuoszimczius apmokėti, 
bet paežius bonus;šau pasilai
kykite, kad galėtumėt už juos 
gauti nuoszimczius ir toliau, 
net iki deszimts metu. t j 

P. Žadeikis,
Buvęs Lietuvos Misijos

Vice-Pirmiriinkas. t

Visokios Europišzkbs 
vieszpatystes dabar yra kal
tos del Dėdės Šamo daugiau 
kaip 13bilijonu (13,000,000,000 
doleriu ‘kariszku skolų su pro
centais. ______ , - -

PAJESZKOJIMAS.
Pajeszkau broli' Kazimiera 

Svobuna paeinantis isz Višti- 
czio kaimo, Pavistaicžiu, po 
tam gyveno Pajevonijė., Š0 me
tu nesimateme. Prąszau atsh 
szaukti ar kas žinote apie ji, 
praneszkite man už ka būsiu 
labai dėkingas.

Europe, Scotland
J. Svobunas, .

;, 42 Johnston Terr,, ■■
1 Stoneyburn.
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