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Isz Amerikos BERTAINIUKAS
AUKSO SKIEPE

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

DUODA JIEMS SZLIUBA IR 
PRIDEDA MAISZIUKA

i MILTU.
Kenton, Ohio. — Rev. John 

Chaney isz miestelio Forest, no 
tik surisza meilingas poreles 
mazgu moterystes bet pridecz- 
ko duoda jiems maisziuka mil
tu po kožnai ceremonijai. Už 
savo darba nieko neima. Sako 
jisai kad randasi daugelis po
relių kurios geidžia apsivesti 
bet neturi pinigu. Reverendas 
Chaney lyg sziam laikui suri- 
szo apie penkes-deszimt pore
lių.

Paslėptas Per Sena Skupuoli 
Skiepe.

ŽMONES EIJO JO JESZKO- 
TI, KAD DVASIA JUOS 

NEPERSEKIOTU.

KUMELUKAS SU DVIEM 
GALVOMS.

Millersville, Md. — Ant far- 
mos Emilio Helldorf, asztuo- 
nios mylios nuo czionais, atsi
rado kumelukas su dviem gal
voms, dviem kaklais ir dviem 
stuobriais nuo vidurio pecziu. 
Kumelukas da lyg sziam ra- 
szymui yra gyvas o daktarai 
stengėsi visom pajiegom ji už- 
laikyt prie gyvasties nes tokis 
nepaprastas suftverimas at- 
nesztu dideli turtą ateityje del 
jo locnininko.

SURADO NAUJAS AUKSO 
GYSLAS.

Alturas, Calif. — Jeszkoto- 
jai aukso surado naujas gyslas 
aukso aplinkinėje Highrade, 
paviete Modoc. Ant tono auk
sines rudos iszgauna 12,737 
dolerius vertes aukso. Daug 
žmonių pradėjo keliaut in ten 
su vilczia pasidarymo turto.

ISZVESZ 100,000,000 SIDAB
RINIU DOLERIU IN 

WASHINGTONA.
Philadelphia. — Szia sanvai- 

te isz ezionaitinio iždo bus isz- 
vežta in Washingtona, 18 tonu 
sidabriniu doleriu vertes 100 
milijonu doleriu. Žmones si
dabriniu doleriu nelabai nau
doja nes per sunkus neszioti 
kiszpniuose todėl valdžia siuns 
juos in vaistini iždą kad pada- 
rytie vietos del kitu pinigu.

Jeigu banditai geistu tuos 
pinigus prisisavint tai turėtu 
sunku darba nes jeigu tieji do
leriai butu padalinti ant 800 
stulpu tai pasiektu Empire 
State narna. Jeigu doleriai bu
tu sudėti vienas prie kito tai 
padarytu 17 plentu isz Filadel
fijos in Washingtona ir da tiek 
atliktu kad pasiektu in Alex
andria, Va., 2,400 myliu tolu
mo.

Hastings-on-the-Hudson, N. 
Y. — Didelis skarbas, auksi
niuose piniguose bertainukyje, 
kuris prigulėjo prie seno sku- 
puoliaus Johann Stolton, ran
dasi tūlam senam name užkas
tas skiepe. Namas, kuriame ta
sai skarbas randasi, dabar pri
guli prie Edvardo Henry, kuris 
laiko garadžiu, bet bijo jo jesz- 
koti kad dvasia skupuoliaus ji 
nepersekiotu.

Senukas mirė tris gentkartes 
adgal laike Civiliszkos Kares 
ir paėjo isz Denmarko. Seniau
si czionaitiniai gyventojai atsi
mena sau taji sena skupuoli 
kuris gulėdavo grabe kuri pats 
pasidirbo ir kuriame mirė. 
Krovė jis savo turtą in bertai- 
niuka kuri laike prie lovos. 
Priesz mirti senukas užkasė 
skiepe bertainiuka su daugybe 
aukso. Tame kare užstojo ir 
žmones užmirszo apie ’seno 
skupuoliaus turtą.

Priesz mirti senmerges He
len Baker, 93 metu, kuri gyve
no prie seno skupuoliaus, iszsi- 
dave slaptybe. Tula diena jis 
pasiszauke ja kada ji buvo da 
maža mergaite ir jiaj'ode jai 
bertainiuka beveik pilna auk
siniu pinigu ir užkasė in skie
pą. Ji laike taja slaptybe lyg 
smert manydama kad kada 
nors jo gimines atsiszauks ir 
pareikalaus jo turto bet kada 
jautėsi kad neužilgio tuyes 
mirti, iszdave slaptybe užkasto 
aukso.

Ar Edvardas Henry kada 
turės drąsą iszkasti bertainiu
ka aukso tai apie tai niekam 
nepasake.

PAGIMDĖ KŪDIKI 25 
SVARU SUNKUMO.

Martin, Ky. — Mrs. Tessie 
Martin, 31 metu motore, czio- 
naitineje ligonbuteje ana diena 
pagimdė sūneli kuris svėrė 
25% svarus. Kūdikis gimė ne
gyvas. Motere turi da du vai
kus isz kuriu vienas svėrė lai
ke gimimo 16% svaru o kitas 
14% svaru. Abudu vaikai szia- 
dien gyvi.

PAŽENKLINO SŪNELI 
SU PUS-DOLERIU.

Leesville, Pa. — Bruce Mo
yers, už paženklinimą savo tri
jų metu sūnelio su inkaitintu 
pus-doleriu, likos nuteistas in 
kalėjimą ant trijų metu ir už
mokėti bausmes 300 doleriu. 
Moyers kalbėjo sudžiui buk 
buvo priverstas taip padaryt 
nes vaikas bėgdavo ant uly- 
czios ir buvo pavojuje užmu- 
szimo per automobiliu. Tula 
diena, užpykęs ant vaiko, in- 
kaitino pus-doleri ant pecziaus 
ir pridėjo prie vaikiuko pecziu.

. t>

1—Kuopa Amcrikoniszku Japoniszku laiku kurie gimė Amerikoj bet da nebuvo 
mate tėvynės savo tėvu, atvažiavo pamatyt kai) iszrodo tėvynė isz kur pribuvo ju tėvai.
2—Bonuso armije vela atlankė Washingtona sartis valdžios kad jiems iszmoketu bonusus.

3—Oficialiszkas portretas Angliszko karaliais Jurgio, kuris likos padovanotas per Ang
liję del prezidento Roosevelto ir pakabintas vĮdiszkam muzejuj.

MOTINA GULĖJO GARA- 
DŽIUJE NES SŪNELIS JA 

NEPRIEME IN STUBA.
Duluth, Minu. — Juozas Alt- 

mfann turi narna dvylikos kam
bariu bet jame nesiranda vie
tos del jo senos motinos. Kai
mynai pranesze apie tai palici
ja i o sudžia Witmer paliepė šu
neliui ir keturiems kitiems vai
kams kad savo motina prigu- 
lincziai užlaikytu.

Szeimyna czionais gyvena 
nuo daugelio metu ir visi vai- 
kai-jtlasidiidio nemažo turtelio.. 
Motina, kuri jau turi apie 70 
metu, gyveno su savo duktere 
>et kada jos vyras mirė, moti

na priėmė antras sūnelis bet in 
narna neinsileido tiktai paliepė 
jai gulėti garadžiuje kur karta 
vos neužduso nuo automobi- 
liaus gazo. Sudžia nusprendė 
kad kožnas isz vaiku mokėtu 
motinai po deszimts doleriu 
ant menesio ir motina rado 
prieglauda pas gerus žmonis ir 
sziadien gyvena u'žganadinan- 
cziai.

DUKRELE ISZGIALBEJO 
TĘVA NUO KALĖJIMO.
New York. — Asztuoniu va

landų amžiaus dukrele iszgial- 
bejo tęva Henrika Kinkei nuo 
kalėjimo už vagysta gurbelio 
bulviu isz tavorinio vagono. 
Kada Hinkel’is stojo priesz 
magistrata, tasai jo užklausė:

— Ar esi paeziuotu?
— Taip, — atsake Henrikis, 

— turiu paezia ir dukrele.
— Kiek turi metu tavo duk

rele? — užklausė magistratas.
— Apie asztuoniu valand 

amžiaus.
Sudžia tai iszgirdes paleido 

tęva ant liuosybes ir paliepė 
savo sztorninkui nuvežti už
tektinai maisto del vargingos 
szeimyneles.

PUS-CENTAI TURES 
VIDURYJE SKYLUTE.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooscveltas pritarė isz- 
muszimui pus-centi, bet turi 
būti ketur-kampinis su skylu
te viduryje. Vienas isz kon
gresmenu iszsitare kad tokis 
pinigėlis padarytu kiszeniuje 
skyles ir pinigėlius pamestu 
bet kam toji skylute viduryje 
tai negali suprasti — o gal 
pu's-cenczius užvers ant szniu- 
relio kaip tai Kinuose žmones 
daro.

Badai pus-centis ketina būti 
padirbtas isz aluminum. — 
(Reikia czionais primyt kad 
aluminum dirbtuves randasi 
po Valdžia Melionu isz ko gau
siai pasinaudos jie isz milži- 
niszku kontraktu.)

u

KANARKA IR PELIUKE 
GERI DRAUGAI.

Chicago. — Kanarka prigu
linti prie Mrs. S. L. Porter ir 
maža peliuke susidraugavo 
prieteliszkai. Peliuke ineina in 
kanarkos kletka ir dalinasi su
savo svecziu kaipo geriausi siuntė Lietu- gen. Konsulis 
draugai. . P. Žadeikis,z New York,

NUDENGĖ DlRIAUS IR 
GIRĖNO PAHNKLA.

Chicago. — lipos 28-tos d. 
popietyj, su diįdemis iszkil- 
memis Marquetu parke Lietu
viai nudengė najai pastatyta 
Dariui--Girenui iarmurini pa
minklą. Iszkilime dalyvavo 
Amerikos Legioii, militarisz- 
ki benai, skautumbnu korpu
sai ir keliataį Lietuviszku 
draugija,'kuriu (sena atlydėjo 

. trys orlaiviai; liminias barA
• te isz oro gėlės, am i aklas bu- 
. vo prideugta-v didele. UjSIW

valstybes veliva. Militarisz- 
•. kiems benams atgrojus Star
• Spangled Bantr ir milžinisz- 
l kam Lietuviu irapiju jungti

niam chorui,xadovaujant A. 
S. Pociui, atgdojus Lietuva 
Tėvynė Musu tarnus, pamink
las nudengta, lininkla nuden
gus iszszauta ys “bombos,” 
kurioms ore pszus, draikosi 
vėliavos o lakto Januszausko 
vedami orlaivi skraidė nusi
leisdami žemy: tai vėl pakil
dami augsztymarstydami gė
lės. Ypatingas spūdis susida
rė kuomet 
kriokdamas, tu 
du kart nusildo 
paminklo, tann 
mas jo virszun

Tolesne dien programo da
lis . prasidėjo jaminklo pa- 
szventimu. Pa/entimo cere
monijas atlikcysk'upas Teo
filius Matulics, asistuojant 
burini kunigu, rpe kuriu bu
vo net isz rytu valstijų at
keliavusiu. P<ui pasakyta- 
visa eile Lietiszku ir Ang- 
liszku kalbu choru—choro 
sudainuota kės Lietuviszkos 
dainos, vadoyjant muzikos 
profesoriui Fui. Prie pa
minklo atneš gyvu geliu 
vainikas nuo Įtuviu Moterių 
Piliecziu Lygi vainiką atne- 
sze dvi mergi, kuriu viena 
buvo pasipuas U.S.A, vė
liavos spalvo., antra Lietu
vos spalvų kinais, apsiren
gus Lietuvis is drabužiais. 
Taip apsireniu mergaieziu 
buris dalyvavarodoje ir nuo 
Jaunosios Bi>s draugijos.

Sveikinimctlegramus at-

“iias orlaivis 
''smarkumu 
prie paties 
bucziiuoda-

MOTERE
|AKMENĖJA*

DAKTARAI NEGALI JAU 
HIEKO PRIGIALBET.

Omaha, Nebr. — Mrs. Wilda 
Jaeger, 54 metu, motina dvieju 
vaiku, palengva pradeda pa
virsti in akmeni ir visokį dak
tarai pripažino kad jai nieko 
negiali prigialbet užbėgti tai 
bailiai ligai. Priežastis suak
menėjimo yra ta, kad jos krau- 
juje randasi už daug kalkių. 
Jos kūnas yra taip kietas kad 
mdtere yra priversta gulėti lo
voje. Jos muskulai gerklėje ir 
ant veido yra taip kieti kad 
negali priimti maisto ir turi ja 
iriaitiiit su pagialba gumines 
piaipukes.

ISZ LIETUVOS

Lietuvos atstovo pavaduotojas 
p. Bagdonas isz Washington, 
Dariaus—Girėno Postas (su 
auka) isz Brooklyn ir Chicagos 
miesto majoras Kelly, atsipra
šydamas kad prisižadejas da
lyvauti programe, negalėjo 
laiku sugryžti Chicagon.

Žmonių in iszkilmes susirin
ko didele daugybe; tikra skait
liu nuspėti sunku nes visa lai
ka nesiliove judėjimas, laikas

įbėgant miszkelin slėptis nuo 
didelio saules karszczio; misz- 
kelyj atsivėdino gryžo, tai kiti 
traukėsi. Bet galima sprensti 
kad žmonių buvo 25,000 iki 
30,000. —L.S.B.

SENUTE MIRĖ TURĖDA
MA 108 METUS.

Buffalo, N. Y. —irimus ka
da prezidentas John Quincy 
Adams buvo prezidentu Suv. 
Valst., Elzbieta Rokvoskiene 
mirė czionais susilaukdama 
puikaus amžiaus 108 metu. Se
nuke paliko keturis vaikus tu
rintieji nuo 69 lyg 80 metu, 50 
anuku, 78 pro-anukus ir 12 
pro-pro-anukus. Motere atva
žiavo in Amerika kada turėjo 
50 metu ir nuo tojo laiko gy
veno czionais.1

PAKORĖ NIGERI KURIS 
NUŽUDĖ FARMERI.

Louisburg, N. C. — Kuopa 
susidedanti isz kokios 50 žmo
nių, tarp kuriu radosi ir nige- 
riu, atėmė nuo szerifo Goven 
Ward, 25 metu amžiaus nigeri 
kuris nužudė kirviu farmeri C. 
C. Stokes. Po pakorimui myne 
suszaude žudintoju. Milicija 
pribuvo užbėgti pakorimui bet 
pribuvo per vėlai. Perdetinis 
kuopos likos aresztavbtas.

MYNE BEDARBIU API- 
PLESZE KROMA.

Covington, Ky. — Apie 50 
bedarbiu apiplesze valgomųjų 
tavoru kroma, ant szimto do
leriu, po tam iszsisklaide. Ka
da atėjo in kroma locniriinkas 
Pierce McLaughlin, bedarbiai 
apreiszke jam kad yra iszbade- 
ja ir reikalauja maisto del savo 
szeimynu. Palicija aresztavojo 
keliolika maisztininku.

NESISKUBINA GAUTI 
LAIDUS.

Chicago. — Miesto valdžia 
insake policijai uždaryti 2,650 
gertuvių kuriu savininkai su 1 
Liepos diena ne atnaujino lai
dus. Isz abelno geiduviu skait- 
liaus 12,716, tik 5,617 laidus 
atnaujino. —L.S.B.

VIDUDIENI APIPLESZE 
ŽEMAICZIU KALVARIJOS 

PASZTA.
Kaunas.—Isz Žemaiczju Kal

varijos pranesza, kad Liepos 6 
diena, vidudieni apie 12 balan
da, įvažiuojant Žemaicziu Kal
varijos pasztui isz Sedos, ties 
miszkelin pastojo jam kelia 
suodžiais iszsitepes žmogus ir 
grasindamas revolveriu atėmė 
isz vežusio paszta 6,000 litu, 
kurie buvo siuneziami “Pieno 
Centro” Žemaicziu Kalvarijos 
Pieninei. Piktadaris pasislėpė 
miszke. Indomu, kad paszto 
vežimas važiavo taip kaimo 
žmonių vežimu, kuriu buvo ga
na daug. Miszke rasti pikta
dario rūbai. Suimti pasztin- 
inkas A. Macziuka ir jo pus
brolis. Vedama stropi kvota. 
Apie pinigu’ siuntimą esą buvę 
žinoma isz anksto.

PENNSYLVANIJOJ GIMĖ 
5,843,442 KŪDIKIAI.

Harrisburg, Pa. — Nuo kada 
valstija užvedė gimimo metri
kus 1906 mete, tai Pennsylva- 
nijoj gimė 5,843,422 kūdikiai. 
Metrikus gimimo garima a® 
laikyt n no tcgo meto lyg sziai 
dienai jeigu kam prireikia. 
Nuo 1906 lyg 1934 meto gimė 
3,764,265 kūdikiai o apsivedė 
1,963,299 poros.

UŽVYDUS JAUNIKAITIS 
PADARE LYTISZKA OPE

RACIJA ANT SAVO 
PRIESZO.

Chicago. —Nežinomas žmo
gus, kuris badai buvo baisiai 
užvydus kad kitas apsipaezia- 
vo su jo mylima nuo jaunumes, 
privertė daktara Walter Bau
er, 38 metu, in jo automobiliu, 
Ann Arbor, Mich., kur dakta
ras lankėsi University of Mi
chigan, priversdamas daktara 
kad važiuotu in 'Chicaga ir ka
da radosi artimoje miesto, su- 
riszo daktaro rankas ir kojas 
ir ,su peiluku padare ant jo ly- 
tiszka operacija-., (kožnas 
gali dasiprast kokia.)

Daktaras buvo vedes tik tris 
sanvaites adgal su Louisa 
Sclmffėr, isz La Grange, Mo. 
Manoma kad lai darbas buvu
sio mylimo., jo paezios kuris 
baisiaidam.užvydejo kad su jo 
mylimą apsipaeziavo, atker- 
szindamaš jam taip baisiai už 
paveržima -jo- mylimos. Dakta
ras mirė czionaitineje ligonbu
teje nuo kraujatekio bet priesz 
mirti apsakė ka jam padare 
nežinomas žmogus. Palicija 
jeszko tūlo žmogaus ir badai 
jau užėjo ant jo pedsakio.

KRUVINOS JONINES 
VILKAVISZKY.

Vilkavisžlkis.,— Vilka viszkio 
• szauliu būrys suruosze Joniniu 
iszvakarems Gegužync puszy- 
nelyje. In Gegužync susirinko 
nemažas būrelis žmonių. Vietos 
szauliu choras padainavo kele
tą gražiu dainelių, taipgi mo
ters parode keletą, plastines 
girn-nastikos' numariui Beto, 
buvo szaudoma in taikini ir 
vietos szauliai rode savo bud
rumą. Gegužynes nuotaika 
buvo puiki. Ypacz ji pakilo už
kurus tradicini lauža. Pava
kare pradėjo rodytis girtu vai
kinu, kurie mėgino pradėti 
pesztynes. Vietos szauliai, pa 
laike tvarka, laiku spėdavo to
kius karsztagalvius perskirti, 
bet apie vidunakti, netoli or
kestro, susikibo keletas vyruku 
ir nežiūrint pastangų juos skir
ti; invyko pesztynes; vienas 
primusztasi htsidure po bufeto 
stalu, o antras, p. Bujauskas, 
sunkiai sužeistas peiliu, turėjo 
skubėti in ligonine.. Sužeistas 
smarkiai.

“Petro” Gimimo
Dienos Pv gas

ISZTIKRUJU TEIP YRA.

Daktaras:— Pasakykie man 
vaikeli, kas dedasi po smert 
žmogaus?...

Vaikas: — Po smerties žmo
gaus,. . .gimines muszasi už jo 
turtą.

“Petras,” didelis hipopata- 
musas, kuris randasi Bronx, 
New York© žverineziuje, ana 
diena apvaiksztinejo savo 3ž£ 
ras sukaktuves gimimo dienos 
ir vienas isz jo draugu padova
nojo jam pyragą su viena žva
kute. Paveikslas likos nu
trauktas kėlės sekundas priesz 
nurijimą pyrago per Petruli.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Tarp kalnu Nevados, arti p|un|;Sna Turj Savyje 
indo in iSnrino* Kiw. i ms J J

Kėlės sanvaites adgal mirė 
gana žymus žmogus ir ka apie 
ji laikraszcziai apraszinejo tai . 
but galima sutalpyt in kėlės . 
knygas. Nors daugelis žmonių 
apie ji gerai maustė ir mylėjo 
tai jeigu butu sziadien gyvas 
tai ne nesisapnuotu kad tiek 
žmonių jo gailėjosi ir kalbėjo, 
apie ji gerai.

Kaip tai butu malonu kad 
žmones daugiau kalbėtu apie 
mus kada da esame gyvi ir ga
lime tai iszgirsti savo ausimi; 
jeigu mus palinksmintu musu 
nusiminimuose, varguose, su
ramintu musu nuliudusia ir su
žeista szirdi o ne tada kada jau 
esame po žeme ir nereikalauja
me niekeno pagialbos ir pasi
gailėjimo.

Ar-gi neimtu geriau kad da 
už gyvasties paduotumem bro- 
liszka ranka kada tai labiausia 
reikalaujame, kada kovojame 
su visokioms prieszinybems 
savo gyvenime nes visi pagy
rimai po smert ant niek prisi- 
duoda. Geriau turėti viena žo
deli nuo gero prieteliaus ne 
kaip pilna automobiliu žiedu 
kurie uždengtu musu kapa. Ge
riau turėti viena szirdinga 
aszara gailesties kada ja la
biausia reikalaujame ir esame 
nuliude, ne kaip buszeli dūsa
vimu ir ceberi aszaru kada jau 
musu kūnas yra sustingias.

Ir kokis žmogus to negeis- 
tu?

Arsziausia su mumis yra tas 
kad musu szirdyse tas viskas 
randasi bet ju nepanaudojamo 
tik tada atsiliepia sanžinę ir 
iszmetiirejlTnial IraAa, Jaumirsztu 
musu mylimieji. Kiek tai isz 
mus gailesi po laik kad galėtu
mėm daugiau padaryt del tuju 
pakol Dievas paszauke pas sa- 
ye. Tiktai ana diena tūla vedu
si dukrele verke graudžiai kar- 
cziomis aszaromis, netekus sa
vo tėvelio ir motinėlės, iszme- 
tinedama sau kad taip mažai 
padare del savo senukes moti
nos bet jau buvo už vėlai.

Taip, užmirsztame daryti ge
rai del gyvųjų, užmirsztame 
siunsti laiszka del tuju kurie 
jo laukia. Vaikai užmirszta 
duoti meiles žodeli tėvams ku
rie to geidžia- isz lupu savo 
yaiku.

Taip, taip, esame labai duos- 
nus su savo gailestingumu žo
džiais ir kalbomis kad jau ju 
nesiranda ant szios Aszaru Pa
kalnes.

Jeigu tieji žmones butu szia
dien gyvi tai neturetumem lai
ko ant ju dirstelėt ir isztart dė
kinga žodeli ju apgynime.

Mano nuomone tokio gailes
tingumo yra:

Kada asz mirsiu, nenoriu pa
mokslu ir dūsavimu nes ju jau 
nereikalausiu bet sziadjen, ry
toj, po ryt, kožna diena geidžiu 
apturėti taji rožes bumburėli, 
suspaudimą prietelingo delno, 
žodeli suraminimo — o tada 
szirdis mano bus sustiprinta ir 
suszildyta. Tada galėsiu szi 
svietą apleisti užganadintas ir 
suramintas kad už gyvasties 
mane žmones mylėjo ir buvo 
man teisingi lyg smert. — Ar
gi ne teisybe, mano mieli skai
tytojai?

miestelio Spring River, likos 
surastas senukas Wagnalles, 
78 metu žmogus, kuris gyveno 
urvoje daugiau kaip 40 metu. 
Ji surado malka-kercziai kurie ~ —
iszkirtinejo girria toje aptinki-1 buvo skolingas pinigu ir pra
lieję. Žmones senuką atveže in Į dėjo ji labai ineapkensti. Nuėjo 
miestą. Senukas, matydamas'Pas burtininką ir prižadėjo 
aplinkui save visokius “ste- Jam gausiai užmokėti kad tik- 
buklus,” vargszas net apsiver- tai padėtu turtuoli nubausti, 
ke nes da pirma karta buvo

Didele Galybe
NUSIŽEMINIMO 

:: VAISIAI ::
Apsaugojantis Maistas 

Svarbus Sveikatai
Susibarė vienas vargingas 

žmogelis su turtingu kuris jam

— Jeigu nori tai asz ant jo
■ mates automobiliu, stryt-kari, užsiimsiu piktas dvasias kad
eroplanus ir kitokius naujau
sius iszradimus kokiu nemato 
savo gyvenime. Kada ji prive
dė prie reidio ir tasai pradėjo 
grajyt tai senukas taip persi
gando kad iszbego laukan.

Jeigu vyras yra už daug tin
giniu kad pats apie save mis- 
lintu tai jau didelis laikas kad 
apsipacziuotu.

bot 
visi 
ant

Vargai žmonijos sziadien 
yra dideli!

Sziadien ponas, rytoj uba- 
bas. Sziadien sveikas o rytoj 
sergi, sziadien gyvas, rytoj nu
miręs !

Kodėl taip? Isz gilumos sau 
atsidusęs pamislysi:

Taip, — isztikro žmogeli, 
nuo mirties nepabėgsi bet kas 
kiszasi turto ir vargo, sveika
tos ir ligos, butu galima apsi
saugo! jeigu tai butu žmonių 
galybėje...

'Taip, žmonių galybėje, 
žmones sau mausto kad 
turi lygias tiesas, lygiai 
gyvenimo ir raudojimo...

Juk Simus Dievo nedare 
skirtumo tarp žmonių, visi 
Jam buvo vienoki; mes pana- 
sziai stengiamės'eiti Kristaus 
pėdoms bet kaip da tolimi esa
me nuo Tojo, ant kurio pavyz
džio buvome sutverti!

Sakome, isz papratimo, kad 
mylime Dieva. Yfa tai melas! 
Meile Dievo apsireiszkia per 
pildymą Dieviszku prisakymu 
o pamatas tuju prisakymu 
yra: ne yra tarp musu ne aug- 
sztesniu ne žemesniu — visi 
esame lygus.

Tas pamatas, suprastinąs 
perdem isz dvasios ir medegos 
ir pritaikinta pilname suprati
me del žmogiszkos gyvatos, 
duoda laime žemiszka.

Tai vis svajone.
Mes, žmones, taip esame ma- 

žiulelei, taip vargingi, kad da 
tukstaneziai metu praslinks 
kol galėsime pasakyt: “žmo
nes myli Dieva. Džiaugiamės 
vienok vilczia ir tuom saldžiu 
prijautimu kad ateis toks lai
kas kada per tikra meile Die
vo, vargai žmonijos dings ir 
vargu ant svieto nebus!

O dabar?..
Nors pamaželi irkimes del 

pasiekimo tuju tikslu kurie 
vertybes žmogaus nedalypsti.

Davatkėlės spiresi kad susi
laikyt Nedeliomis nuo visokiu 
darbu ir pasilinksminimu. Bet 
kodėl neduoda pasilsio savo 
liežuviams Nedeliomis?..

Mieste Londone, žmonys uže 
rieiszpasakytais apsiejimais o 
terp minios žmonių buvo var
guoliu dejavimai ir pilna siera- 
teliu. Girdėdamas tai kunigas 
Raudon, kuris pats buvo ap
verktinam padėjime, stengėsi 
dusaujentiems vargszams pa
lengvint kiek inmane. Namas 
jo 'buvo namu sieratu, bet jo 
ubagystėje negalėjo lisztektiel 
mielaszirdingiems darbams.

Insidrasines ėjo in miestą 
Turtingu

Dr. John L. Rice,,.
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

ji pasmaugtu, •— tarė burtinin
kas.

— Ne, nes jo turtai po jo 
mireziai pasiliks del jo vaiku 
ir giminėms o asz nieko negau- melsti paszialpos. 
siu, ar negali ka kitokio jam žmonių namus aplenkė, kurluo- 
padaryt?

— Jeigu nori tai asz nusiun- tik linksmus balsai, todėl uba- 
siu ant jo ugnini lietu isz dan- g-avo tarp vargszu kurie szelpe 
gaus kad sudegtu jo visi turtai ji, pagal ju isjgale.
ir kad turtuolis tik vienas ga
lėtu gyvas iszlikti.

— Ne, — atsake vargszas, — 
paliks vol žeme, kurios ugnis 
negali sudeginti.

— Nori, asz padarysiu kad 
isz kranto upes vanduo ant jo 
žemes užtvys ir padarys jam 
nevaisinga žeme.

— Ne, pas ji gali pasilikt jo
garbe kurios jokia vandenio 
galybe negali jam atimti. Pasa
kyk, ka tu gali daugiau pada
ryt? | ■

— O žmogau! — piktai nusi- 
szypsojo burtininkas. — Tavo 
neapykanta yra didesne už sze
tono galybių, szta'i paimkie tu 
szita ryszeli; czionais randasi 
tokis dalykas priesz kuri nie
kas negali atlaikyk

— Tai duok man ji, — links
mai suszuko žmogus. Ir pada
vė jam maža ryszeli kuri žmo
gus greitai iszvyniojo.

Kas-gi jame buvo?
RytueJyje u-doCT. pcq/rossta

plunksna. *
— Kokia-gi paslaptis yra to

je plunksnoje? — užklausė 
žmogelis su nusistėbejimu bur
tininko.

— >0 tu kvaily! — suszuko 
burtininkas, — tai gal tu neži
nai kiek tai žmonių pražudė ta
sai niekam nevertas daigtas!

, t —F.

Kiekvienas augės žmogus 
privalo. prie kiekvieno valgio 
pridėti apsaugojanczio maisto. 
Tie maistai ypatingai pilni vi
taminu ir pasilikti sveiku žmo
gaus kūnas reikalauja vitami
nu. Tas apsaugojantis maistas

I Ka Dievas i 
| Suriszo..... I
Tu man valkiosiesi in tuos su

sirinkimus?! Tu man neszi 
ten pinigus?! Asz tau parody
siu! — szauke paraudusi isz 
piktumo pati ant savo vyro.

Tai buvo stora, kaip statine, 
boba, žvilganezia nuo tauku 
bliuze apsivilkus, susivėlusiais

inima lapuotas daržoves, vai-1 plaukais. Ant kaklo mataszka-

sia nieko nebuvo girdėt, kaip

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H.Schurig&Co.
50 BROADWAY

NEW YORK

Szia gadyne viskas ant mok
slo ir dorybes rėmėsi. Dorai 
vogk, dorai pleszk, dorai ap
gaudinėk, dorai savo kaimyną 
apkalbėk, dorai žmogų už- 
muszk o prie visko yra reika
linga apszvieta ir mokslas.

Jeigu dorybes ir mokslo ne
turėsi tai tuju amatu negalėsi 
pildyt.

Reikalinga yra apszvieta! 
Taip skelbia nedaviria moksle 
valkatos! Bet mokslas ir ap
szvieta nedaug sukimo galvos 
reikalauja!

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

* I IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

_$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Bet mle- 
laszirdingas kunigas mate kaa 
ir jie patys isz darbsziu ranku 
vos su savo saeiminelems mai
tinosi.

Tiejei, isitikruju pildo 
szventus įpriualumus ir moka 
graudingus |lel linksminan-

Emias tad;/ Dieva in pagial- 
ba, pradėjo eltie terp turtinge
snių žmonių,kur iszgirdo viso
kius pažemiianczius žodžius 
ir kitokius pmiekinimus.

Eina toliais, ir mato priesz 
viena turtingi murini narna 
puikias kariias ir daug viso
kiu turtingi pasirėdžiusių 
tarnu; szvies visuosia languo
sią žėri, įginpt linksmybe ir 
muzike. Ineia in vidų, aplen
kė linksmijįmcziuju goveda, 
toliaus mato^ienam kambarije 
stalelius an i kuriu buvo dau
gybe aukso į prie tuju staleliu 
sėdėjo ponai kurie losze isz 
pinigu ir plauste "sau:

— O, vafszai mano siera- 
tos!...

Ir prisiarfio prie to, prie 
kurio radosdauglause aukso. 
Drebancziu tisu pradėjo mels
ti aukos, bebonas rodos jo 
meldimo negdejo ar nenorėjo 
girdėt. Tad paantrino savo 
meldimo:

—• Gal brista paaukausi 
kiek ant sieteliu?!

Iszgirdes ios žodžius, po
nas paszo'kkžpykias ir davė 
kunigui ypaer veidą, bet die- 
vobaimingakunigas tik tiek 
atsake:

— Tai c manės, o kas del 
sieratuku?.

Tiejei ž&ai iszaugsztino 
kunigą ir uminksztino visu 
susirinkusiįzirdis, visi labai 
nusimyne iisz vietų pakylo. 
Apsikabincjuniga tas, kuris 
jam uždavipa per veidą, ir 
persipraszymas kunigą, su
žėrė visa a«a nuo stalo’ ati
davė kunig o paskui ji seke 
ir kitipomoaaukaudami vis
ką ka buvczlaimeje.

Sudidelidžiaugsmu nesze 
savo skarblel sieratu ir nuo 
to laiko kigas Raudon buvo 
nuo visu ksztai guodotas. 
Pradėjo ja isz visu szaliu 
siunsti auk kad ant galo, in- 
stenge pagyti puikia prie
glauda dėįirgsziu, kuriame 
dabar kas as už jo duszia 
siunezia pdieva maldas.

Buvo laidelis nusižemini
mas kuri nikavo kunigas 
del vargszi

Tas, kuris už pecziu juokėsi 
isz kitu, buna iszjuoktas ir pa
niekintas nuo visu.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszcziQ, Paskubinkite J __

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

R NE.

A. — Opleli, isztikro 
miu užsimušiu jog ko 
nepasiuntu

B. — Ta'sipacziuok!
A. — Askiau jog vos

pasiūlau ba broliuk, suvis 
nepasiutau

es-
tik

ne

sius ir pieną. Medikaliszkus ir 
moksliszkus tyrinėjimai paro
de kad ju vartojimas svarbiai 
prisideda prie nukreipimo ligų 
ir tas pailgina žmogaus gyvas
tį.

Lapuotos daržoves inima sa
lotas, apart paprastai vartoja
mu “Simpson” (kietu) ir 
“Boston” (minksztu) laktuku 
dar yra kitu su kuriais daug 
žmonių neapsipažine bet ne 
pro szali pabandyt, tai yra 
“romaine”, “endive”, “chico
ry” ir watercress salotos, szpi- 
nakus, “kale”, kopūstus, žied- 
kopustus, pienes, lapienes, ro
pes, barszcziu virszus ir salie
ras.

Apart tu, kad nors negalima 
-szitas vadinti lapuotas daržo
ves bet žaliosios pupos ir tema
tęs pilnos apsaugojaneziu ypa
tybių. Kiekvienas pilnas val
gis susideda isz dvieju virtu 
daržovių ir dar daržovių salo
tos, kuomet mes sakome pridė
ti daržovių arba žalumynu sa
lota prie valgio daugumas szei- 
mininkiu mano kad tas reisz- 
kia ant laktuko lapelio uždėti 
tomate, bėt ne sziadien, gera 
szeimininke turi apsipažinti su 
invairioms kombinacijoms ku
rios invairina papraseziausia 
valgi, czionais mes paduosime 
tik kelias kombinacijas — plo
nai supjaustytas salieras su 
plonai sukapotoms morkvoms: 
plonai sukapoti žali kopūstai 
su sukapotoms morkvoms: sa- 
lieros su obuoliu; sukapoti ža
li kopūstai su ananasu (pine
apple) ir szmoteliu tomates; 
watercress su marinuotais 
barszcziais; sutarkuok žalia 
rope kad padarius apie 2 puo
dukus, imk 2 szauksztus citri
ne sunkos, 1 szauksztuka drus
kos, biskuti paprika, ir puse 
puoduko Smetonos, gerai isz- 
pl'ak tuos ir pridek prie tar
kuotu ropių; plonai .sukapok 
žalia žiedkopusta ir žalia mor- 
kva, pridek virintu žirniu su 
“French Dressing”; žalia ko
pūstą su marinuotais barsz
cziais ir žaliu pipiru; agurkas 
plonai supjaustytas su salierą 
ir sutaikuota žalia morkva.

Apelsinai, “grapefruit”, ir 
citrinai, bananes, obuoliai, Ar- 
meniszkos slyvos, vynuoges, 
slyvos, gruszios, kanteloupai, 
figos ir pomegranatai, pilni vi
taminu, ypatingai vitamino 
“C,” ir privalome juos tankiai 
vartoti. Jeigu negalima gauti 
szviežiu vaisiu tai visuomet į 
galima groserneje pirkti džio
vintu ir sziadien evaporuotu 
persiku, slyvų ir kitu vaisiu. 
Tomacziu sunka ir-gi puikus 
užvaldetojas.

Kiekvienas au'ges žmogus 
privalo gerti nors pante pieno 
in diena nes pienas yra beveik 
sveikiauses visko pilnas mais
tas. Pieno produktai, suris ir 
sviestas, taipgi geri sveikatai. 
Pienas ir suris pilni kalkio, ku
ri mineralą kūnas reikalauja.

Vii’sz-mineti maistai pridėti 
prie mėsos, bulviū, duonos ir : 
sviesto, tavo kunui teikia su
balansuota valgi. —F.L.IS. '

vo szkaplieriu pundas.
— Geriau duok valgyt o ne- 

rekauk nesavo b/ilsu, — pasa
kė, sunkiai sėsdamas pas stala, 
jau pagyvenęs vyras, susimas- 
cziusiu veidu, augszta kakta, 
prastais darbininko drabužiais 
.apsivilkės.

— Kur dirbi, ir eik! — atkir
to jam pa'ti: — Lauksiu asz ta
vęs iki isznaktu su vakariene!. 
Dievulėli mano, už ka man to
ki kryželi uždėjai? Kaip pra
dėjo pas tuos szetonus eiti, tai 
vis ten ir ten. Ne jam paezios 
reikia, ne vaiku. Namie ne va
landėlės nepasedi.

Ji pradėjo verkti bet tai ne- 
bedare in ji jokio inspudžio. 
Jis tik norėjo kad greieziau pa
valgyt gautu ir eit gult kad ne
reikėtų ilgiau klausytis jos po
teriu. Nusibodo jau jie jam, li
gi gyvos mėsos insigrauže. Ne- 
iszkesdamas jis pasakė:

— Namie sėdėt ir tavo pote
riu klausyt! Gana jau asz ju 
prisiklausiau. O kur daugiau, 
ar in kareziama eiti? Tau butu 
geriau kad asz girtas parejas, 
pradecziau tave už plauku ta
šyt?

— Asz tau patasycziau! — 
atszove ji jau nustojusi verkti. 
— Žinai kad geriau butu, jei iu 
kareziama eitum o ne pas tuos 
szetono iszperas... Visa mano 
gyvenimą užtrucijai — ir vela 
pradėjo verkt.

— Vakarienes duok nežlium
bus! Ar ilgai asz lauksiu? Ži
nai kad rytoj turiu anksti in 
darba eiti.

Ji nesiskubino. Apkūlė pra
dėjusi verkti maža vaiką. Erne 
indus blaszkyti. Jis žiurėjo in 
ja liūdnomis akimis bet nieko 
nesake. Tik da labiau susi
spaudė jo lupos. Iszsi'trauke isz 
kiszeniaus laikraszti ir pradė
jo skaityt. Pamacziusi tai, ji, 
kaip tigre, prie jo szoko:

— Ir vėl tu bldkiu parsine- 
szei! Tuoj in pecziu inmesiu!

Jis atstume ja viena ranka 
nuo saves ir vos susiturėdamas 
drebancziu balsu pasakė:

— Atsitrauk! Ka tau kliūva 
<ad asz skaitau? Geriau ir pa
ti paimtum szi,—ta pasiskaityt 
o nelakstytum vis liežuvi isz- 
viszus nuo vienos bobos pas 
rita ir ncmaltum per dienu die

nas. Tada, gal but, ir pati szi— 
ta suprastum ir aplink save ge
riau apsižiūrėtum ir vaikus ge
riau aprūpintum. O dabar žiū
rėk, kaip viskas apskretę, — 
net bjauru in rankas paimti.

— Tu mano darbu nenudirb
si, — rankas insiremusi pasa
kė ji: — Koks ponas pasidarė! 
Lietuvoj jam nieko nereikejo o 
dabar jau viskaė negerai. Tai 
pats geriau pasidaryk! O asz 
tavo bleku neskaieziau ir ne
skaitysiu- Užaugau neskaieziu- 
si — ir dabar man to nereikia. 
Dėkui Dievui kad asz isz savo 
knygos bažnytėlėj paskaitau. 
O. tu man tos szetono sekios in 
namus neneszi. Pats prapuldei 
savo duszele ir kitu nori pra- 
puldyt. Tuoj isz namu man isz- 
ruksi!

— Kalbėk tu su tokia velnio 
bobute! Ir kasdien toki pa-,

mokslai!.. Tai ar tu nei to ne- 
iszmanai kad, jei asz skaitau 
darbininku laikraszti, priklau
sau draugijai, tai ir tu turi isz 
to naudos? — iritikinamu bal
su pradėjo jis kalbėti.

— Gera man nauda kad tu, 
kur buvęs, kur nebuvęs, vis ten 
begi, vis. kiszi ten pinigus. Ge
riau Dievui ant garbes apvers- 
tum o ne tiems szetonams.

— Kas su tavim pasidarė? 
Seniau tarytum, kaip žmogus 
buvai: ir pasikalbėt su tavim 
galėjai ir ka, o dabar vis pies
tu szoki. Turbut, nuo to laiko 
kaip pas kunigėli pradėjai lan
kytis — ar ne jis tave primoki- 
no?

— Tai žinai, kad jis gali dau
giau ko pamokinti, negu tie ta
vo “cicilikai!” Atsiveši da 
tu ežia man koki — tuoj szluo- 
ta paimsiu.

— O jei asz tau szluota pa
imsiu — ka tu tada pasakysi ?

Ji vėl ant jo szoko:
— Imk, imk!, .tuojau imk! 

Asz tavęs nesibijau! Sze tau 
szpyga in panose!.. Tai jau 
■susiuostei su kokia pana?” 
Žinau, tau dabar jau ne szliubo 
nereikia, ne vaiku. Kaip szuo, 
susibėgai ir gerai. Sziandien 
viena, ryto kita. Toks jusu 
mokslas!...

To jis jau pakelt nebegalejo. 
Susispaudė jo kumszczios. Jis 
pabalo, ir vos susilaikydamas, 
prakosze per suspaustus dan
tis.

— Tylėk! Ar tu neužsi 
cziaupsi?!..

—O ka, ar ne teisybe sakau? 
Žiūrėk, ir tas pabėgo nuo pa
ezios, ir tas. Svetimas paezios 
vilioja. Teisybe kunigėlis sako.

— Nenoroms bėgsi nuo to
kio sutvėrimo.

— Tai begk, begk!— grei
eziau begk!—draskėsi ji!

— Žinai, kad, jeigu tu- kas
dien giedosi ir giedosi tokias 
litanijas, tai nieks neisztures! 
Ne socialistai -szeimynu ardyto 
jai, o pirmiausia tokios tam
suolis bobos, kaip tu; ir tie ta
vo mokintojai, kurie kursto ir 
pragara namuose kelia.

Neišzturejo jis, ir kepure pa
siėmęs,, per duris iszejo. Vai
kai, iszkele isz miego, verke, o 
ji lydėjo ji.

— Eik, eik! Gal geresne 
rasi?...

Tarytum akmuo krutinę jo 
siege. Jis bega'tavas buvo beg 
ti, kur akys nesza, bet kas bus 
su vaikais? Kas isz ju užaugs 
jei jie liks jos globoje? O su 
savim pasiimti,—kaip jis juos 
gales prižiūrėti dirbdamas nuo 
ankstybo ryto li'gi vakaro?

Jis ėjo, gava žemyn nulei
dęs ,ir pats nenusimanydamas, 
atsidūrė saliuno tarpduryje. 
Valandėlė pamąstęs, jis ženge 
per slenksti, nedrąsiais žings
niais prisiartino prie baro ir 
e'me graužianti ji kirminą 
marinti... —GALAS.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO, 
Mahanoy City, Pa.



’‘SAULE” Mahanoy City, PU.

Seno Kareivio 
Pasakojimas

QANIAU asz pagiryj ark
lius. Buvo dailus, sziltas 

Liepos vakaras. Tyliai, lyg su 
tinges, plauke savo placzia va
ga Lietuvos milžinas—Nemu
nas; palengva, iszkilmingai da
re savo dangiszka rata pilnas, 
aiszkus menulis su milijonais 
kitu da-ngiszku žiburiu; ramiai 
lyg apmirusios, riogsojo senos, 
szakotos puszis ant kalno, ir 
saldžiai ilsėjos nusidirbę per 
ilga vasaros diena darbininkai 
žmones. Kartais tik arklys, 
užlipęs gardžia žole garsiai su- 
prunksz-ezia ar apsisapnavus 
varna nusprūsta nuo vienos 
szakos, kelis -syk -sparnais su
ploja ir vėl tupia, atradus sau 
kita nakvyne. Tik jie kartais 
trukdė ta saldu gamtos miega.

Atsisėdės ant kalniuko po sc 
na, isz iszakojusia puszia, asz 
gėriuosi nakties grožybėmis ir 
man lengva, smagu.

— Pargykit, Juozuti! — 
staiga iszgirdau užpakalyj nc- 
pažinstama baisa.

Asz kruptelejau, greit atsi- 
gryžau ir pamaeziau augszta, 
iszbly-szkusi vyruką, apie 35 
metu amžiaus. Kairėj rankoj 
jis laike 'stora kriuki, o vietoj 
deszines kabojo ilga rudines 
rankove. ’

— Matyt asz jus iszgazdi- 
nau, jus, turbut, manes nepa- 
žinstat — tarė mano szveczias 
sėsdamas szalia manes?

Asz žvilgterėjau in ji ir pa
sakiau, kad ne.

— Tiesa, isz kur ir pažinsit 
r—toliau kalbėjo tas szveczias: 
jus, 'bene tik retkareziais, tik 
vasara, aplankėt savo tėviškė 
o asz da tik nuo Szv. Jono ap
sigyvenau jusu kaime, pas Bal
si.

— O isz kur paeinat? — 
paklausiau nepažinstamo.

— Nuo Naumiesezio, — at
sake jis man.

—. Ar tai pasisvecziaut at
ėjot pas Balsi?—už valandžiu
kes, užklausiau asz jo.

— Kas-gi darbymetyj sve- 
cziaujasi po trejetą sanvaieziu? 
Ne, ne, in sveczius atėjau pas 
Balsi, o pristojau pas ji už pie
menį.

— Kodėl už piemenį?—nu- 
sistebejes vėl paklausiau jo. 
Jus i-szrodot, da jaunu, drutoku, 
galėtumėt ir kitokį sunkesni 
darba dirbt.

— Asz ne piemens gero ne
vertas; piemuo gali daugiau 
padaryt už mane,— ruszcziai, 
su nekantrybe atrėmė jis man. 
Tiesa, buvau kadais geras dar
bininkas, darbas man rankose 
tirpo, ūkininkas, pas kuri ber
navau, visiems mane gyre ir 
neleido nuo saves lik paežiai 
tai (kad ji gala gautu) kariu- 
menei. O dabar,— ir nepažins
tamas, -sunkiai atsidusęs, pa
maželi su szirdgela tarė: nie
kam asz netikės, visiems tik 
sloga.

Ir jis nutilo. Valandžiuke 
nuleidęs galva kažin-ka maus
tė, svarstė, bet vėl -staiga kils
telėjo galva, atsikreipė in ma
ne irsmarkei eme kalbėt:

—• Jus mane matot nakti, 
pirma syk, storai apsivilkusi, 
ir asz iszrodau jums da stipru; 
bet koks gali but darbininkas 
be deszinės rankos ii’ trijų szon 
kauliu? Pažiūrėkit tik in ma
no deszini szona.

Ir nepažinstamas greit nusi
metė rudine, kamziule, pakele 
in virszu storus, pakulinius 
marsdkinius.

— Tiesa, visas deszinis szo- 
nas krutinės buvo siauresnis, 
mažesnis už kairia ji; vietoje 
deszines rankos riogsojo koks 
tai mažas, aptrauktas randuo
ta oda kupseziukas; žemiau a- 
no kupseziuko buvo dikta duo
bute,—vieta tu trijų szonkau- 
liu.

Dabar asz neabejojau, kad 
piemuo gali daugiau pajiegt už 
ji, kad jis amžinas luszis; man 
pasidarė liūdna, nesmagu,—su 
miszes nežinojau, ne ka jam sa
kyt. i. I !i,'

— O ka, ar dailiai asz isz
rodau?— tarė nepažinstamas, 
apsivilkdamas rudine.

— Tiesa, jau atidirbi jusu 
darbai—atsakiau asz jam. O 
ar (uegaletumet papasakot, 
kaip tai su jumis atsitiko ta ne
laime?

— Ilga bus pasaka, bet jei 
jus miegas neima ir klausyt ne
tingit, tai asz papasakosiu, tik 
pirmiau da sužiūrėsiu arklius. 
Girdžiu mano arkliai arti Ku
bilių pievos ėda.

Ir nepažinstamas pakilęs ir 
pasiėmęs savo kriuki, nuėjo 
arkliu žiūrėt. Po valandžiukes 
sugryžo, iszsieme pypke, užsi
rūkę ir eme pasakot.

— Tarnavau asz Petrapilyj, 
raiteliuose, kada atsitikę ta ne
lemta kare su Turkais. Karta 
rudenio, bene apie bulvckasi, 
padare pas mus didėlius ma- 
-iiievruth Visuomet prastas ka
reivis esti szunies vietoj, o tuo
met dar pikeziau buvo: alkana, 
szlapia, suszalusi vaiko, būda
vo, tave per kiaura diena po 
laukus, o nakti,—pasiszeik, ap
sižiūrėk ark'li, nusivalyk gink
lus,—kada tu ežia žmogus, pa
silsėsi. Viską ta da galėtum 
nukęsti, da neteip pikta butu, 
jei nors sziek-tiek su tavim 
žmogiszkai apseitu, jei neteip 
daužytu, stumdytu tave; o ežia 
žvilgtelk, brolyti, in mano dan
tis,—matai, trijų prysakiniu 
nėr; tai nuo tu manievru, ta: 
apicieriaus darbas, ■— o szeip 
jau kiek syk raudoni burbalai 
išz burnos, nosies vertėsi, tai 
ne suskaityt nesuskaitysi.

Pasibaigė manievrai; mes ti
kėjome sziek-tiek pasilsėt, bet 
kur ežia tau; vėl kasdien mus 
vaiko, musztravoja. Isz pra
džių nesupratom, kodėl teip 
szimet mus kankina, kodėl teip 
vėlai padare manievrus, bet ne
užilgo viens nuo kito dagirdom 
kad musu karalius susipyko su 
Turku karalium, kad rengia 
kare.

Iszpradžiu nelabai asz nusi
miniau iszgirdes ta naujiena; 
susipyko, manstau sau, ir vėl 
susigeris,—ko ežia rūpintis. 
Bet greitai' pasklydo gandas, 
kad jau musiszkiai susipesze su 
Turkais, kad pėstininkai, arti
lerija ir daug, daug kitu karei
viu iszvažiaMb in Turku žeme; 
sznekejo teipogi, kad ir raite
liams gal greit reiks važiuot. 
Nuliūdom visi liuosose valan
dose niekur neisžgirsi, būdavo 
apie ka kita sznekant, kaip tik 
apie kare, apie narsumą mus 
iszfkiu.

Perejo kelios sanvaites. Kar
ta anksti ryta sustatė mus in 
eile, atvažiavo jenerolas ir ta
re: “Greit jums, vyrueziai,

reiks važiuot in Turku žtne!— 
kariaut su Turkais. Pasrody- 
kiį narsiais kareiviais, mkit 
pasirenge praliet kraują it ka
ralių, tėvynė, tikėjimą!”. .

Ilgai jis kalbėjo, bet ka (au
giau kalbėjo, nesupratau, neat
simenu. Per mane visa Vg 
koks sziurpulys perejo, galvoj 
eme suktis. Nejutau net, kl- 
da jis pabaigė kalba; ir tik pra
dėjus kitiems žengt, asz žen
giau draugia su jais, nežinoda
mas ne kur, ne kam ? Per kel
ta dienu manstau, kad asz isz 
proto iszeisiu, mane apėmė ne- 
iszpasakytas nerimastis, min
tis painojosi; man rodėsi kad 
asz vis tiek karėj krisiu, 
kad daugiau nepamatysiu savo 
prigimto kraszto, savo senos 
moeziutes!.. Ir kaip asz ta syk 
iszsiilgau tu kabiuku, tu vietų, 
kur kadaiš ganiau, lakszcziau. 
Rodėsi, kad nors syki da gale- 
cziau ant ju žvilgtelt, kad nors 
žiupsni tos brangios žemes ga- 
lecziau pasiimt su savim ir ta 
syk rodos, ramiai keliaueziau 
kariaut ir mirt! Asz pavydėjau 
kiekvienam beproeziui gyvu
liui, kiekvienam paukszcziui; 
jie liuosi, kur nori, ten gali sau 
nulėkt, nubėgt. Pabegcziau isz 
kariumenes, bet kur ir kaip? 
Vis tiek sugaus ir kaip koki pa
gedusi szuni perszaus pagal 
kareiviszka suda. Noriu apie 
ka kita pamanstyt, noriu sura- 
myt save, bet vis tos paezios 
mintys gryžsta, sukasi!.. U- 
u!. .kaip man tašyk buvo sun- 
per skruostus.

Toliau asz szie’k-tiek susira
minau; pradėjau manstyt, gal 
da man neprisieis kariaut, gal 
greit pasibaigs kare? Ta syk 
kreipiausi prie Dievo, ir nie 
kad teip karsztai ir tiek daug 
nesimedžiau, kaip tada. Nakti, 
kada, 'būdavo,'visi sugula, su- 
miega, asz pamaželi, kad nieks 
neiszgirstu, atsikeliu, atsiklau
piu ant savo patalo-, ilgai, ilgai 
poteriauju, praszau Dievo ir 
Visu szventu, kad jieprakreip- 
;u nuo manes ta nelaime, karo. 
Bet neiszklause manes Dievas! 
Turbut asz didelis nusidėjėlis, 
turbut kuom nors asz labai Ji 
užrustinau!...

Ir mano svoezias smarkiai 
atsiduso; o prie menulio matyt 
mvo kaip isz jo indubusiu akiu 
iszs'iverte aszaros ir eme ristis 
per skruostus.

Po valandžiukes, jis nusi- 
sznypszte, vėl užsidegė savo už 
gesusia pypke ir toliau pasako
jo:

— Karta atėjo paliepimas 
<o greieziau rengtis mums in 
velione, in kare. Susiriszau isz 
vakaro savo daigtus; dvejota 
marszkiniu ir kelnaicziu, Isz- 
sivaliau katiliuka, szaudykle, 
apžiurėjau karda ir atsiguliau. 
Miegas visiszkai mane ne eme; 
per visa nakti invairios, liūd
nos mintis veržėsi in galva, su
josi. Priesz diena truputi lyg 
užsnūdau, bet iszgirdes, kau 
mano draugai rengiasi in baž- 
nyczia asz keliausi ir jau drau
gia su jais. Bažnyczioj kuni
gas laike palaiminimo miszias. 
Kiti mano draugai priėjo ta 
syk in iszpažinti, karsztai mel
dėsi suklaupė, bet asz per vis
as miszias stovėjau kampe baž- 
nyczios, nieko neteminau, nie
ko nejausdamas. Pasibaigė 
miszios, kunigas aptaszke mus 
szventytp vandenėliu, ir mes 
gryžom in kazermes. Czion jau 
buvo prirengti mums pietus ir 
degtine. Iszgeriau stikleli tos 
smarves ir tuoj man pasidaro 
linksmiau, lengviau,.iszgeriau 
antra,.. troezia,.. jau ■ už (savo 
pinigus, ir suvis užmirszau a-

pie kare, tėvynė!... Per visa 
diena geriau ir teip pasigėriau, 
'kad net nežinau, kas name in- 
sodino in traukini, ir kada mes 
iszvažiavom isz Petrapiles. Pa
budau asz anksti ryta vagone, 
vidur lygia, nepažinstamu lau
ku. Vagonas, kuriam sėdėjau 
buvo prikimsztas kareiviu ku
rio sniiduliavo, bet daugumas 
tykiai sėdėjo ir nubudę žiurėjo 
per Įauga in mirganezius krū
mus, girres, kaimus. Kažin-ka 
jie maustė? Gal važiavo pro 
savo gimtinius sodžius, mate 
pažinsUmus takelius, kalneliu 
ir dar ’paskutini kart jiems sa
ke sudiev!.. Atsimenu, kaip 
vienas kareivis, važiuojant 
mums pro dideli kaima, iszkis- 
zo per Įauga galva, insmeige a- 
kis in tokia tai trioba ir, tar
tum steblkla pamatęs žiuri,., 
negal atšŽiure-t in ja. Toli jau 
likosi tas kaimas, daug, kitu 
kaimu pravažiavom, o jis stovi 
prie lango,Vis žiuri adgal ir 
szluosto btanezias isz akiu 
gailias aszaįis Mane suėmė 
tuomet toks graudumas, teip 
man szirdi -s-spaude, kad turė
jau iszeit an.oro; bijojau, kad 
ne susilaikysi, imsiu verkt pa
darysiu sau ;edą. Bet no te
kanti linksmi saulute, ne szal- 
tas ryto vejels neifezkirsite ma
no szirdgelos ,da pikeziau eme 
szirdi graužtjteip graužt, kad 
ar tikėsi, brotti, norėjau sau 
geda padaryt, norėjau szokt 
po trūkio ratas, kad jie mane 
sutrupintu, išvaduotu nuo tu 
visu sunkenybių kaneziu. Jau 
net atsistojau ant lencziukes, 
nuo kurios gali1^ buvo tiesiog 
pataikyt pult įjo ratais, persi
žegnojau, bet $dga užpakalyj 
iszgirdau draufo baisa: “An
tanai!. .ka tu <jia veiki?!” It 
asz, iszsigiim^b- balso ir svvu 
užmanymo, -spiudau belgai iii 
vagona, ir daugiau,ne ėjau ant 
oro, nežiūrėjau in mirganezius 
trūkio ratus, ku>-iė gunde mane 
prie amžinos prapulties, prie 
sav-žudystes.

Mano svccziasvel nutilo, isz- 
naujo prisikimszo pypke, už
traukė ’keletą dįmu ir toliau 
pasakojo:

— Na, jau ir asz pradėjau 
kariaut su Turkais. Turbut 
prie vieno tik bado žmogus ne
gali priprast, o prie ko kito?.. 
Isz pradžių iszgirsti, būdavo, 
kulka szvilpiįmit ir tuoj linkt, 
galva lenkti; pamatai mirsz- 
tanti (kareivi, ir tave apima 
gailestis. O paskui,... kulkos, 
Imdavo, skraido po orą, szvil- 
pauja szale : tavęs, draugai 
krinta, o tu kad nors krūptel
tam; tik neapykanta žmogų 
ima, tik kraujas verda; rodos 
pultum, iszmiiidžiotum, su dan 
tims pavirsti in gyvuli, in 
bjauriausia gyvuli, užmirszti 
Dievo prisakymus, meile arti
mo.

Karta paeiliuj mes keletą 
dienu kariavom. Dieųa kertam, 
szaudom Turkus; nakti taiko
mės juos apsiaupt, jieszkom 
kalnuotu, (neprieinamu vietų; 
kaip nėr mums pasilsio, teip 
nėr!.. Iszalko, privargo žmo
nes ; privargo pradėjo nykt mu
su arkliai. In ketvirta bene 
diena, vakaro aptilo szaidyk- 
les, isznyko Turką, ir mes su
stojom ant nakvynes halei dai
lu upeli. Pastatėm sargyba, isz- 
siuntem sznipukus, užkramtem 
sausos duonos su vandenėliu ir 
sugulėm. Ka tik emem migdy- 
tis, sztai parlekia vienas szni- 
pukas ir sako: kad Tulikai nori 
mus apsiaupt! Žinojom mes, 
kad negeroj vietoj ąpsinakvo- 
jom, kad nesunku ežia mus ap
siaupt, sumuszt; per tai ko

greieziausia kilom ir vieni peš1 
ti, kiti raiti traukėm in rytus. 
Ten buvo augsztas, status, gir- 
raite apaugės kabiukas,—pui
ki tvirtuma.

Pa-slaptom-s, kaip koki vagis, 
per visa nakti keliavom, o sau
lutei tekant jau mes buvom ant 
kabiuko. Vėl pastatėm sargy- 
baimes sugulėm po krūmais. 
Dar mastydami -kokia diena ki
ta ilsėtis, tikėjomis negriet su- 
siti'kt su Taikais. Bet apsiri- 
kom. Ka tik pakili ^nmiė, 
prasiskirste ukana-s, mes žvilgt 
o rytuose juoduoja, kaip skro
de lynas, Turku kariumene; 
pilni j u laukai. Ir jie, bjaury
bes, mus pamate, nes ju prysza 
kis persiskyrė in dvi dali ir e- 
me s-iaupt musu kabiuką. Akies 
mirksnyj mes sukilom, p-ri-si- 
taikem, da valandžiuke lukte- 
lejom, norėjom, kad jie labiau 
prisiartintu, kad musu kulkos 
juos dasiektu ir kaip imsim, 
liet isz milijono invairiu szau- 
dykliu: tik kyla debesis durnu, 
net saules per juos nematyt. 
Tiesa ir Turkai netylėjo, bet 
ju kulkos tai iii kaina, tai iii 
medi pataiko,—mažai ka ken
kia. O mes isz tarpo medžiu 
sau tik pyszkinam, tik guldam 
ju eiles.

■Suprato Turkai, kad tokiu 
budu, mes galim juos kaip žvir
blius iszszaudyt, smarkiai mė
tėsi in szalis, iszsiskleide ir 
puolėsi prie musu. Musiszkiai 
ir-gi nežiopsojo, teipogi iszsis
kleide ir griebėsi už ginklu. Su- 
piszkejo szaudykles, sudrėbėjo 
žeme, suczype-suszvilpe kulkos 
Griūva krinta Turkai, krinta, 
—griūva ir musisziai, bet vis 
jie žengia pirmyn, vig artinasi 
prie musu.! f;

Jau pirmutines eiles .-uddti
re: suskambėjo durtuvai, su- 
szniokszte inirsze vyrai ir su
gulė, tartum dalgiu nukirsta 
pirmutinė eile. Dievulėliau tu- 
mano!—toks ežia dabar pasi
daro užimąs,, .pragaras: skam
ba durtuvai, pyszka szaudykles 
kaukia dreba žeme, stena de
juoja mirsztantiejie. Gvardija 
vis da be darbo -stovėjo už gir- 
raites, vis da žiurėjo katrie 
ims virszu. Jau musu eiles re
tinusi, musiszkiai nutįso, jau 
tūla silpnądusziai dairosi, kur 
galima geriau pasislėpt, bet 
sztai musu jenerolas riktelėjo 
raiteliams; “Ur-ra!”

Tvikstelėjo kardai, užsidegė 
kraujas, ir kaip bieziu-spie- 
czius lekia raiteliai. Kertam, 
mindžiojam Turkus, guldom ju 
eiles ir vis lekiam ir lokiam to
lyn. Jau ir gvardijos eiles reti
nusi, jau krito keletas mano 
draugu, o asz vis lėkiau, vis 
szvituoju su savo kardu. Bet 
kodėl nematyt mu-siszkiu?— 
Kur jie? O-o!—tai per toli asz 
nulėkiau, atsiskyriau nuo ju.— 
Noriu gryžt, bet sztai priesžais 
du Turkai. Griebiau vienam 
su kardu per galva, ' puoliau 
prie kito!.. .bet kas tai?.. asz 
griuvu nuo,arklio!...
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Kur velnes negali, ten boba 
siunczia,

Ant sprando žmonių ja už- 
siunczia,

Kad kvailius in pagunda 
vestu, 

Velniui -greieziau juos pavestu. 
Sztai vienoje vietoje panasziai 

atsitiko,
Ragana dora vaikina kur ten 

atitiko,
Kad prie grieiko ji davesti, 
Liepe kitam szpieliui ji pas 

save atvesti, 
Kad nuo brolio del jo turi, 
Tegul pribuna, ant nieko 

nežiūri,
Ba naujienos puikios, 

Nuo jo mylimos.
Vaikinelis nieko pikto ne

sitikėjo, 
Greitai pas taja boba nuėjo,
Laiszko nerado, tik daug 

gerymo,
“Iszgerk, szirdžiuk, tik 

viena.” 
Vaikinelis suprato jos mierius,

Kad bobele mistiną apie 
niekus,

Iszsprudo per duris, 
Suglaudęs ausis.

sj: *
. VM. tu-. Najerk-ė -ragana, 
Neturi sarmatos iszgama, 
Kad prie klieriko kabiniesi, 
Ir szventa save vadiniesi, 
Nori ji in pagunda investi, 

Busi už tai sunkiai nubausta, 
Ir in dugną peklos inmesta, 

Kad in pagunda vedi klieriką, 
Pasi-szventu-si Dievui vai-
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kinuka, 
Jeigu tuoj nepaliausi,

Kita karta daugiai gausi, 
Smala tave apipils, 
Ir gerai apdaužys.

* * n
Isz Filadelfijos- rado 

aplaši-111’
Tuojaus in tenais pairen&iarl’ 
Ant dypo nubėgau i sustojau, 
Gerai taji dalyku apsfarseziau.

Visu tenais nesut'aldysiu, 
In talka tuma papraszysiu,
O kada- abudu in tenais pa

būsim,
Ant Vrov. --

Eisim kur daugiausia muszty- 
niu atsitinka,

Kur sporteliai galvas daužos, 
Kur karezemos geresnes už 

auzas.
Vai, tu Petrai ir Joniai, 

Mikai ir Jurgi, duokit pakaju, 
Ba jau laikas susivaldyti,
Ir ant galo apsimalszyti.

Kurna savo palikau,
Ant vieno stryto užėjau, 

Kur moterėlės neapsimalszina, 
Visus ant namines vadiiia, 
Prie baro atsistoja ir geria,

O kaip katra ir vemia, 
Geriausia tu bobele aps-imal- 

-szykie,
Juoku svietui nedarykie, 
Jeigu da karta pakliūsi in 

mano nagus,
Jau per vėlai gailėsiesi už savo 

griekus,
Jeigu da karta apie tave 

iszgirsiu,
Varda tavo visiems pasakysiu, 

Karczemose per dienas ne 
sėdėk,

Veluk namie prie darbo trusek 
Bliudu ant vyro nemesk, 
Taji bjauru papratima pa

mesk,
Neužilgio vela in ten pribusiu, 

jlr koeziosiu, 
O tada stenėsi, 

Karczemose nesedesi.
Dabar eisiu pas savo kurna 

pasitikti,
Ilga kelione da turime atlikti, 

Ba toliaus turime in svietą 
važiuoti,

Savo darba daboti.

JULA turtinga szeimyna tu-1 
rejo vienturti sunu, kuris 

buvo labai malonus. Karta 
vaikszcziodamas po miestą, pa
mate patogia mergaite, tūlam 
krome pardavinėjant miltus. 
Isz syk, jisai ja karsztai pamy
lėjo ir geide su ja susipažint, 
pirko maiszeli miltu, kad turė
ti su ja pažinti. Nuo to laiko, 
jis kas dieil eidavo in kr omą ir 
pirkdavo miltu, bet daugiau 
apie nieką nekalbėdavo.

Ant galo mergaite dasiprato 
ko jis ateina in kroma ir ji už
kalbino. Kada ant rytojaus 
vaikinas atėjo in kroma, mer
gaite paklausė:

— Del ko tu, jaunikaiti, kas
dien perki miltus?

— Isz meiles (lel tavęs, mano 
miela.

Mergaite ant to nieko neat
sake bet dvasioje buvo labai 
susijudinus. Netrukus jaunieji 
žmones susitarė tūla vakara 
sueiti ir pasikalbėti. Jaunikai
tis taip buvo susijudinęs tuom 
pasimatymu kad krito negyvas 
ir ta j i vakara mergaite jo ne
sulaukė ir labai tuomi nusimi
nė.

Kada atėjo pietų laikas, tė
vai nesulauke sunaus ant piet 
ir nuėjo jo jeszkot surasdami ji 
negyva, jo kambarėlyje. Pagul
dė mylimą^ sunu in grabą po

’tam pradėjo apžiurinėti jo li
kusius daigtus skryneje. Ten 
surado apie szimta svaru miltu 
krepsziukuose. Motina giliai 
užsimansczius tare in tęva:

— Ar žinai tėvai, tieji mij; 
tai užmusze musu sunu!

Tėvai nusidavė in kromaj. 
tarp pardavėju, surado ta 
jauna mergaite. Persitikrin 
kad maisziukai taip pat surisz 
ti kaip maisziukai kokius pir
ko ju sūnūs todėl prieja prie 
mergaites u'žklause:

— Kodėl tu mus sunu užmu- 
szei?

Mergaite supratus kad vis
kas iszsidave, apsakė tėvams 
viską. Bet tėvai jai netikėjo ir 
likos paszaukta pas sudžia.

Mergaite tarė: — Asz nebi
jau mirti už mano mylima bet 
‘tiktai duokite man truputi pa
verkti prie lavono mano myli
mojo.

Sudžia sutiko ant mergaites 
praszymo. Mergaite priėjus 
prie lavono pradėjo ji meiliai 
glamonėti ir graudžiai verkda
ma kalbėjo:

— Žiūrėk, mano mylimas, in 
kokia asz nelaime patekau. 
Jeigu tu mane girdi, asz tavęs 
klausiu, kodėl tu su manim 
taip pasielgiai?

Vos isz tarė tuos žodžius, jau
nikaitis atgijo ir apsakė kas 
atsitiko ir iszaiszkino kad jo 
mylima nebuvo priežastim jo 
mirties. Už keliu dienu apsive
dė, gyveno meilingai, susilau
kė kelis vaikuczius ir gyveno < 
lyg žilai senatvei. _  ; J

Tj
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SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Nedelioj “Lenku Diena” 

atsibus lakeside parke.
— Vaistine palicija jeszko 

vagiu kirie pavogė 1700 svaru 
dinamito isz magazino prigu- 
linczio prie DuPont Powder 
Kmpanjos kuris stovi ant 
kalni, Mahanojaus ir New 
Boston Vagysta likos papil
dyta bĄaį praeita Subata. 
Manomą kad dinamitą pasi
ėmė angliniai Uitlegeriai.

— Pemnsylvania | paženkli
no $3,085,000 del neregiu isz' 
Kurios tai sumos pripuola ant 
muc, pavieto -1 enii-
sylvanijoj aplaikineja 4,194 
neregiai paszialpa o viso ran
dasi 9,600 žmonių Pagal nau
jas tiesas tai neregys aplaiko 
po $30 ant menesio kad ir jo 
gimines turėtu $1,200 metines 
ineigos.

— Ana diena lankėsi mies
te Public Works Administra- 
i orius, Joseph Bell, kas kisza- 
si visokiu darbu, kokius pra
dės varyti mieste neužilgio. 
Miesto valdžia padavė užma
nymus kad pradėti taisyti ne
kurtas ulyczias, uždengti upe- 
luka, užvesti kanalines paipas 
ir daug kitokiu darbu prie ku
liu daugelis žmonių turėtu 
darbus. Žinoma, tieji užmany
mai da randasi tiktai ant po- 
pieros bet galime tikėtis kad 
nekurie darbai bus pradėti tuo
jau ant pagerinimo miesto.

— Politikieriai ant tikro 
pradėjo darbuotis po visa pa
vietą iszimdami peticijas ant 
visokiu urėdu. Prižada aukso 
kalnus tiems kurie juos su- 
szelps bet po iszrinkimu visus 
užmirszta ir ju nepažysta. Ne
klausykite saldžiu liežuviu ku
rie jus geidžia apmonyti.

—• Ant laikyti susirinkimo 
visu aplinkiniu lokalu, delega
tai nutarė kad anglines kompa
nijos padalytu darba kasyklo- 
sia panaszei kaip tai padare 
Panther Creek aplinkinėje. 
Jeigu isz to kiltu kokis darbin- 
inkiszkas nesupratimas, tai 
darbininkai sustotu darba, pa
kol nesupratimas bus pasek
mingai apsvarstytas. Kitas 
susirinkimas ketina atsibutie 
Nedelioje, Shenandorije.

— Vincas Pangonis turėjo 
nepaprasta nelaime laike dar-

Knickerbocker kasyklose 
yda drilius, kuri naudojo, pa- 
ydo ir uždavė jam in veidą, 
įžeisdamas jam lupas, burna 

• gal truko žandas. Likos įm
ėžtas in Locust Mountain 

(onbute.

TURĖJO ŽMOGELIS 
TEISYBE.

li-

o-e-

— Ka tu skaitai, Mikai?
— U-gi. “Saule.”
— Matai “Saule” yra 

riausiu laikraszcziu ir taip vi
si pripažysta. O ar tu skaitai 
“Saule?”

— Nė, neskaitau.
— Kodėl neskaitai?
— Žinau kad “Saule” yra 

geriauses laikrasztis ir apie 
viską raszo bet man tas nepa
tinka kad nieko neraszo apie 
Kupiszkius kas ten girdėt ir 
ka ten mano tėvas dabar vei
kia.

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

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.75 InNewYorka
« ir atgal ar in Newark

NEDELIOJ 4 AUGUSTO
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
3:45 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

RYE BEACH STEAMER. $1.00 in ten ir atgalios. Vaikams 50c. 
Nuo treino ant laivo, važiuojant ir grižant. Invales laiko gražiam 
Rye Beach ant Long Island Sound. Pirkite laivo tikietus ant treino.

Panaszi ekskurcija eis 18 Augusto.
PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

lehidh Valley Railroad
Clhc Route of The Black-Diamond

SHENANDOAH, PA
— Net sūdąs turėjo insi- 

maiszyti, kad sulaikyti laido
tuves Juozo Armino, kurios ke 
tino atsibūti Panedelio ryta ant 
Szv. Jurgio kapiniu. Advoka
tai Farquhar ir Bektelis iszeme 
indžiunkszina, kad sulaikyti 
taisės laidutuves. Indyiunk- 
szinas buvo iszimtas prieszais 
kunigą Karalių, tęva Armino 
ir graboriu Sakalausku, kurie 
su pagialba dvieju steitiniu pa- 
licijantu nusidavė ant kapiniu 
ir pradėjo kasti duobia, be pa- 
velinimo Trustisu, ir kur keti
no kasti duobe ant palaidojimo 
nebaszninko. Trustisai užme- 
tineje kaltininkams, kad lai
ke kasimo duobes, likos paju
dinti lavonai artimoje, ir per
žengė tiesas kapiniu, ir neisz- 
imtas pavelinimas ant palaido
jimo nuo Trustisu. Jaunas Ar
minas likos užmusztas laike 
kasimo augliu su tėvu, broliu 
ir draugu, kada anglis ant jo 
užgriuvo. Kaip tas viskas už
sibaigs, tai nežine, bet ant to 
nepasiliaus.

Vėliaus giaborius Sakalauc- 
kas užginezino kad jis tame 
laike radosi an kapiniu kada 
kasė duobia del Armino ir nie
ko bendro su tuom atsitikimu 
neturėjo tiktai palaidojo ne- 
baszninka. Arminas likos pa
laidotas ant Szv. Panos Mari
jos kapiniu.

— Szimanas Buszkeyiczius 
gydosi Locust Mountain ligon- 
buteje nuo sužeidimu kokius 
aplaike laike musztynes.

— Trys merginos aplaike 
vaistinius dinstus, Harrisburge 
o tosios yra: Ona Drižiute, 102 
E. Centre uly; Ona Sabastiniu- 
te ir Rože Lale.

— Antanas Sinkovskis, 26 
metu, 310 S. Jardin uly., likos 
skaudžai sužeistas, kada jo au
tomobilius apsiverto artimoje 
Brandonvilles. Sužeistąjį nuve
žė in Locust Mountain’ligonbu
te.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

DAKTARAS NEŽINOJO 
APIE TAI.

— Ponas daktare, ar ojste- 
rci sveiki?

— Asz manau kad teip, ne® 
da nepasitaikė man ojsteri gy 
dyt!...

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graborivt 

:: Gabiausias Balsamuotojas t*

i
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j ZV 
apelinkeje. Bile Ko- 
Iriam laike, diena ar ’’O’ 
nakti. Visada turi pil- <4* 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Ii 
Grabu. Laidoja nu- U 
tnirelius pagal naujau- || 
lia mada ir mokslą. U 
Turiu pagelbininka K 
moterems. Prieinamos jį| 
prekes.

DU OFISAIt
MAHANOY CITY;516 W. Sprue. S».

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonai E88-J _

į^į ___

L? Vien QtoKii BANDITAI NUŽUDĖ NUBAUSTA
LdZ T INU JZdilU n pASAŽIERIU PER PPER PERKŪNĄ

RUSISZKAS SUBMA-
RINAS NUSKENDO

I 4

ISZPILDE
PRIŽADEJIMA

Kad Iszpildyt Duota Prižadėji
mą Mirsztancziai Motinai.

ISZKASE PALAIDOTA 
KŪDIKI ISZ KAPO.

i -----------------

Raymond, Wash., — Mažai 
žmonis žino apie szia aplinkin- 
ia, bet czionais yra apsigyven- 
nusiu apie 25 Lietuviszkos szei
mynos, kurios gyvena dideliam 
sutikime ir darbuojesi isz vien. 
Kada Lietuvei pradėjo czionais 
apsigyventi, tai Amerikonai 
mažai žinojo kas tai per tauta, 
bet kada atsibuvo metine paro
da ant 4-tos d., Liepos-July, 
Lietuviai neapsilerdo ir intaise 
vežimus “flots,” ant kurio 
vieno buvo perstatyta Lietu- 
viszka Rugepjute su Lietuvisz- 
kais paredais. Sudžios pripa
žino Lietuviam antra dovana 
už puikiause parėdyta vežimą. 
Toje parodoje dalyvavo viso
kios tautos.

Baltimore, Md.,— Kriaucziu 
darbai visai iiusiszpicavo, dau
gelis žmonių randasi be darbu. 
Nekurie bosai szaposia labai 
isznaudoje žmonis visokais bu
dais, ir jie turi dirbti kone už 
dyka.

— Tūlas boselis badai tran
kosi naktimi su kokia tai mei
luže, kuri apgaudineje savo 
vyra ir vaikus. Visi apie tai 
žino, ir visaip apie tai kalba. 
Prisiųsta in musu redakcija il
gas apraszymas tojo boselio ir 
žinome jo pravarde ir jo meilu
žes varda, o jeigu nepaliaus sa
vo naktiniu bambiliavimu, tai 
busime priversti placziau apie 
tai paraszyt.

— Nuo kada profesorius 
Czižauskas apėmė dinsta var- 
goninko lietuviszkoje parapijo
je czionais, tai koras padidėjo 
ir daug pagerėjo dainavime. 
Tokiu artistu kaip ponas Czi- 
žiauskas, mažai randasi Ameri- 
ke.

— Kokia tai misiuke žuvau
dama Curtiss Bay, inpuole in 
vandeni ir butu prigerus, bet 
ja in laika isztrauke ir iszgial- 
bejo. Badai buvo už daug už
sitraukus “munszaine.”

—Snapas.

Paskutines Žinutes

60 Banditu Suardė Geležinkeli 
Ir Sulaikė Truki.

rUŽUDE 11 JAPONISZKU 
PASAŽIERIU.

Nedora Moczeka Kankino Vai
kus, Nubėgo Ant Lauko 

Muszti Vaikus.

TAME LAIKE PERKŪNAS 
JA UŽMUSZE.

55 ŽUVO KADA SUBMARI
NAS SUSIDŪRĖ SU KITU 
KADA KILO IN VIRSZU; 
NUSKENDO SU VISAIS.

Varszava, Lenk.,—Gyvento- ^įspresini truki, nužudindami 
ĮjaJezirno kaimelio, Rozalije pienuolika Japoniszku pasa- 
i Sieradzkiene, buvo tpersiemus i |įeriu. Terp nužudytu, radosi 
labai tikėjimu, prigulėjo prie 
visokiu broetvu ir pildė savo 
katalikiszkus privalumus kar- 
sztai. Jausdamasi kad.jau mir
tis prisiartina, pasisaukė sa
vo sunu Juozą prie lavos, mel
de jo, kad rūpestingi iszrink- 
tu jei vieta ant vietiniu kapi
niu. Daugiausesen 
kad po smert, silsftusi kzale 
žmonių, kurie buvo jinomi kai
po dievobaimingi r pildė Die
vo prisakimus, neskitaip: “Je\ 
dusze persiverstu/osios kūne,’ 
kaip tai, senuke išsitarė sūnui.

Kada senuke ii keliu dienu 
mirė, sūnūs savąiihgai iszpil- 
de motinos prašymą. Likos 
palaidota terp dieju dievobai
mingu moterių iirios buvo 'ži
nomos isz savo ero gyvenimo 
už gyvasties.

Ant nelaimeąpasirode, kad 
terp tūlos motees ir mirusios 
senukes, buvo usezia vieta ant 
kurios likos paaidotas nekrik- 
sztytas kūdikis Kas tokispra
nesze apie tai diozui. Tasai 
teip tuom susinpino, kad netu
rėjo ramumo irkankinimu sav- 
žines. I

Ant galo tegalėdamas il- 
giaus dalaikyt; tūla nakti nuė
jo ant kapiniu [urado vieta kur 
gulėjo ncapkriisztytas kūdikis 
atkasė ir velikw užkasė kitoje 
vietoje.

Juozo saVziie apsimalszino 
bet iszkasimas kūdikio iszsida- 
ve ir Juozas Ikos aresztavotas 
už subjaurinina nebaszninkes. 
Juozas iszsikiilbinejo priesz sū
dą, kad tai pi dare vien tik ant 
motinos meldimo ir nieko (blo
go nemane. Sudas isztirinejas 
jo teisingumą, nubaudė ji leng
vai, tiktai ant užmokėjimo 
dvieju zlotu.

Visas kaimas jaut tokio nu
sprendimo sutiko ir užtvirtino 
kad sūnus tik fai 
mirusios motinos.

Tokio, Japonija.,— Tclegra- ------- '
rnai pranesze isz Hsingking, Montelimar, Francija.—Kai
liuk 60 Mandžiuriszku banditu me Trevoux, atsitiko nepapras- 
iszarde geležinkeli ir sulaikė

DIDELE NELAIME SOVIE
TU LAIVORYSTEJE. „

Montelimar, Francija.—Kai

įienas Rusiszkas pasažieris.
Bandytai suardė geležinkeli 

artimoje Hsingking. Inžinie
rius patemino nelaime iii laika 
ir stjaike truki. Tame laike 
inejo banditai su revolvereis ir 
be jokio žodžio, pradėjo szauti 
in Japoniszkus pasažieritis be

ei rūpėjo I jokios mielaszirdystes. Pirmu-
tine auka banditu buvo Szer- 
žantas Imamura, isz Kvang- 
tung kariuomenes. Po nužudi- 
nimui seržanto, banditai api
pylė ji su karasinu ir uždege 
szaukdami: “Szalin su Japo
nais!”

Daugelis pasažeriu likos su
žeista. Banditai pasiėmė su sa
vim apie dvylika sargu ir nusi
gabeno su savim in kalnus. 
Valdžia nusiuntė iii lenais ka
reivius tiksle suėmimo bandi
tu ir iszgial’beti sargus nuo 
nužudinimo.

ISZDALINO UŽTRUCINTA 
SŪRI DEL DARBININKU;
LIKOS SUSZAUDYTAS.
Rostov- ant-Dono, Rosija.,— 

N. Ivanoff, buvusis kitados ca
ro aficierius likos ana diena 
nubaustas ant suszaudimo, už 
iždalinima užtrucinto sūrio del 
koletiviszku darbininku ant 
ęzionaitines ukes, nuo kurio 
pavojingai apsirgo penkesde- 
szimts vyru ir moterių ,ir likos 
nuvežti in artima ligonbute, isz 
kuriu jau keli mirė. Ivanoffas 
buvo ukes kamiserium ir iszda- 
linejo maista del darbininku. 
Užveizda ukes, I. Varonov, ku
ris priėmė Ivanoffa prie darbo 
žinodamas, kad jisai buvo ca- 
riszku tarnu 1916 mete, likos 
nubaustas ant septiniu metu 
kalėjimo.

tas atsitikimas, kuris sujudino 
nemažai visus gyventojus. Ta
me kaime gyveno geras ir die
vobaimingas ūkininkas Gilles 
Gaubre, bet vienatine jo klai
da buvo, kad apsipaeziavo su 
kita motere, po mireziai savo 
moteres in asztuonis menesius. 
Moczeka isz paežiu pradžių 
baisiai neapkentė mažu vaiku 
ir juos visokeis budais kanki
no ir marino badu ir daugeli 
kartu mažiulelei turėjo gulėti 
szunc būdoje arba kluone ir 
melsti daugeli kartu sauo 
szmotelio duonos nuo kaimynu.

Ana diena, moczeka iszvare 
mažiulelius in laukus ganyti 
gyvulius. Taja dien^, lijo visa 
diena ir baisai perkunavo, vai
kai neturėdami kitoke vieta 
apsisaugoti nuo lietaus, past- 
slope po dideliu medžiu. Kiti 
piemenukai nubėgo namo ir 
pranesze moezekai, kad vaikai 
stovi po medžiu, visi suszlape.

Moczeka isz piktumo pasiu
to. Nubėgo in lauka netemin
dama ant persergejimo kaimy
nu, kad ne eitu in lauka ir ne- 
musztu vaikus, ba “Dievas ga
li ja nubausti.” Insiutus mo
tere netemino ant nieko ir su
radus vaikus po medžiu, pradė
jo juos nemielaszirdingai 
muszti su storu diržu ir ipriek 
tam baisai juos keiktie.

Staigai sudundėjo smarkus 
perkūnas, trenkdamas in medi 
ir visus paguldė be žado. Ant 
tojo trenksmo subėgo kaimy
nai ir atgaivino vaikus, bet mo
czeka jau buvo be gyvasties. 
Dabar aplinkinai žmonys visur 
kalba, kad tai isztikruju Die
vas nubaudė nedora moczeka 
už bjauru pasielgimą su vai
kais.

Moskva, Rosija. — Tik da
bar svietas dažinojo apie bai
sia nelaime kokia atsitiko Fin- 
lamlijos inlunkeje praeita san- 
vai’te ’kur Rusiszkas submari
nas B—3 nuskendo su 55 žmo
ni mis. Submarinas tame laike 
ome dalybas manevruose su 
Baltikes flota. 'Tame laike sub
marinas pradėjo kilti in virszu 
‘kad staigai susidūrė su nežino
mu laivu. Submarinas aplaike 
didele skyle szone ir tuojaus 
nuskendo su aficieriais, juri
ninkais ir laiviniais kadetais 
kurie radosi submarine <— visi 
žuvo.

Valdžia mano iszkelti sub- 
marina su lavonais žuvusiu. 
Dideles laidotuves atsibus 
Krondsztade visu auku. Val
džia iszmokes po 10,000 rubliu 
del kožnos szeimynos žuvusiu- 
ju ir mokes metines pensijas 
c’ei ‘kožnos szeimynos.

Yra tai viena isz didžiausiu 
laiviniu nelaimiu Rosijoje nuo 
Svietines Kares. Dabar eina 
tyrinėjimai keno tame buvo 
kalte ir kokis tai buvo laivas 
kuris susidūrė .su submarinu.

DEVINI BROLEI APSIPA- 
PACZIAVO SU DEYNIOMS 

SESERIMS.
Stambu!, Turkija., — Gal 

svietas nematetokiu vestuvių, 
kokios atsibuvo Stambule, kur 
devini suims turtingu tėvu ap- 
sipaeziavo su devintoms sese- 
rems, teipgi turtingu tėvu. Tė
vai merginu ir sunu isz džiaug- 
mo parengė dideles vestuves su 
praszydami visa miesteli ant 
svodbos. Pagal Tuikiszka pa
protį, suszelpe taja diena vįpus 
vargingus žmonis, ne tik 
maistu bet ir pinigiszkai. 
kiu vestuvių da nebuvo 
dėta.

su 
To- 
gir-

i pildė norą

PRISIKĖLĖ ISZ
“NUMIRUSIU JA.”

Bukaresztas, Rumunija., — 
Miestelije Galaau, laike musz
tynes, likos mirtinai sužeistas 
pelių, elektriko darbininkas 
Jurgis Ocosliceįnu, aplaikyda- 
mas žaiduli in pilvą. Likos nu
vežtas in lavoryczia, kur per
gulėjo dvi dieni 
taras ketino ji;
isztirinet priežaste 
staigai numirėlis pabudo ir 
szokes nuo stalo, nubėgo namo. 
Isztirineta kad-žmogus tiktai 
buvo apmirias. -

Harrisburg, Pa. — Guberna
torius Earle, kuris iszvažiavo 
in Saranac ant vakacijos, ap
žiūrėdamas viena isz vasariniu 
grinczeliu, grindys sugriuvo ir 
gubernatorius ingriuvo in skie
pą susižeisdamas skaudžiai.

New York. — Banditai apvo
gė auksoriaus kroma ant Fifth 
avė., ant 100 tukstancziu dole
riu. Tarp pavogtu dalyku ra
dosi puiki rubinu apykakle ku
ri badai prigulėjo prie karalie
nes Mares Antonetos.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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s, ir kada dak- 
pjaustyti, kad 

mirties,

VOKIETIJA NEPALIAUJA 
PERSEKIOT KUNIGUS.
Hanau, Vokietija.,— Kata'li- 

kiszkas kunigas Ludvikas Ro
th, likos ana diena nubaustas 
ant asztuoniu menesiu in kalė
jimą. Kunigas laike pamokslo 
sake: “Žmogaus gyvenimas 
Vokietijoje be jokios vertes.” 
Vokiszki katalikai turi būtie 
pasirengia ant visokiu perse
kiojimu, bado ir kensti pana- 
sziai kaip gyventojai Rusijos 
sziandien kenezia.”

Norints kunigas užginezino 
kad teip iszsitare, be't prieszais 
ji liudijo daugybe liūdintoji! ir 
likos nubaustas. Priek tam, tu
ri užmokėti visus kasztus teis
mo.

TROCKIS PRANASZAUJE 
KAD UŽSTOS DIDELE

KARE.
Oslo, Norvegija.,— Būdamas 

nelaisvėje czionais, Leonas 
Trockis pranaszauja kad dideli 
kariszki debesei kraunasi ant 
Afriko. Sako jisai, kad isz It- 
alo-Etopijos kares gali kilt ka
re, kokia buvo 1912 mete, ir 
kad terp Rosijos ir Japonijos, 
gali kilti kruvina kare ateiteje. 
Po tam gali prasiplatyt po visa. 
Europa.

SURADO LIKUCZIUS
SENOVĖS MIESTO.

Kerman, Persija. — Jeszko- 
tojai senoviszku užlieku ana 
diena užtiko likuczius senovės 
ir kitados didelio miesto Rayy. 
Griuvėsiuose surasta daug vi
sokiu papuoszu, puodu, bronzi
niu lampu ir daug auksiniu pi
nigu paeinaneziu isz ąsztuo- 
niolikto szimt-meczid.’ Visus
dalykus nugabenta in Bostono apreiszke. 
muzeju ir University of Penn
sylvania muzeju.

AFICIERIS NUŽUDĖ TRIS 
YPATAS.

Lille, Francija.,— Aficierius 
Reaunald, nužudęs savo paezia 
asztuoniu metu dukrele ir savo 
uoszve, po tam dingo isz mies
to. Palicija surado jo kambari- 
je laiszkeli, kuriame aiszkino, 
kad mano papildyti ta žudins- 
ta, bet kokiam tiksle, tai to nt-

AMERIKE RANDASI 30,000 
KOMUNISTU, KURIE SU-

KELINEJE VISOKIUS 
NESUPRATIMUS.

Moskva, Rosija.—“Suvieny- 
tosia Valstijosia sziandien ran
dasi daugiau kaip 30 tukstan- 
cziai Komunistu, 500 visokio- 
sia dirbtuvesia yra 4,000 viso
kiu sznipu, kurie pakurstineje 
darbininkus ant sukėlimo viso
kiu maiszacziu.” Teip kalbėjo 
Amerikoniszkas delegatas. Earl 
Browder, 
czionais 
kongreso, 
Moskvoj.

kuris atvažiavo in 
ant Komunistiszko 
kuris . atsibuvinejo

«

PARDAVE SAVO KŪDIKI 
UŽ 25 CENTUS.

Arad, Rumunija.,— Palicija 
aresztavojo czionais tūla cigon- 
ka, kuri ubagavo ant ulyczios, 
su keturiu metu vaikucziu ir 
isztirinejo, buk vaikutis likos 
parduotas del cigonkos, už 25 
centus. Palicija aresztavojo 
cigonka.

NEŽINOMA LIGA, SERGA 
2,000 ŽMONIŲ.

Tegucigalpa, Honduras., — 
Žinios isz Trinidad, skelbe buk 
Santa Barbara aplinkinėje, ap
sirgo daugiau kaip du tukstan- 
cziai žmonių nežinoma liga ku
rios daktarai da neisztyrinejo. 
Terp gyventoju kilo didelis ne
rimastis. Daugelis žmonių jau 
mirė nuo tos ligos.

VĖTRA PADARE DAUG 
BLEDES FORMOSOJE.

Foochow, Formosa. — Smar
ki vėtra perejo per sala Formo
sa kuri padarė daug bledes 
mieste Foochow. Manoma kad 
keliolika žmonių likos užmusz- 
ti. Visa komunikacija likos su
ardyta, daug- namu sugriuvo ir 
keliolika szimtu žmonių sužeis
ta. Visas miestas pasiliko tam
sumoje isz priežasties suardy
mo elektrikiniu dratu. Bledes 
dąeis lyg milijonu doleriu. _

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry. St., Reading, P*.
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