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GERIAUSIA PATAIKO IN 
CIELIU.

SUDEGINO PINIGUS KAD 
NETEKTU PACZIAI.

Rossville, Mass. — Watson. 
Webb, isžt raukės ana diena 
apie du tukstanczius doleriu 
isz liaukos, sudegino juos pe- 
cziuje po tam nuėjo ant vir- 
szaus, paleido sau kulka in 
krutinę ir atliko ant vietos. 
Priežastis tojo pasielgimo bu
vo ta, kad Webb buvo persi
skyrus su savo motere apie dvi : 
sanvaites adgal ir kad pinigai 
nesigautu iii paczios rankas, 
pirmiausia juos sudegino. Po
rele buvo bevaikiai ir buvo ve- 
de apie keturis metus.

VĖTRA NUPUTE MOKSLAI- 
NE SU DARAKTORKA IR 

VAIKAIS.
Beach Cove, Nebr. — Pro 

czionaitiui miesteli staigai pra- 
pute smarki vėtra kuri pagrie
bė maža medine mokslaine ir 
nunesze drauge su dvideszimt 
vaikais ir daraktorka apie tris 
sizmtus mastu ir vela pastate 
ant kitos vietos. Vaiku nesu
žeista ne daraktorkos bet bai
mes turėjo užtektinai.

BADAS PRIVERCZIA
ŽMOGŲ PRIE VISKO.

Morrisville, Pa. — Atsitiko 
c/jtmais liūdnas iuvykis kuris 
butu pasibaigęs kruvinai. Mo
tere Andriaus Malacino, Slo
vako, bandė nužudyt savo ke
turis mažus vaikus ir pati sa
ve, negalėdama nukensti to- 
liaus vargo in koki papuolė 
nuo laiko kada jos vyras pa
liovė dirbti. In pati laika atėjo 
jos giminaitis, užtikdamas mo
tere begiojanczia po grinczia 
su ilgu peiliu rankoje ir ka tik 
ketino insmeigti peili vyriau
siam vaikui in krutinę. Gimi
naitis pagriebė moteres ranka 
ir bandė atimti nuo jos peili. 
Prasidėjo galėjimas už peili 
bet ant galo pasisekė jam at
imti peili nuo moteres bet pats 
likos apipjaustytas.

Vyra moteres surado kar- 
czemoje girta, kuris visai nie
ko sau nedaro isz tojo atsitiki
mo. Namie nesirado ne szmote- 
lis duonos ir vaikai nieko ne
valgo per kėlės dienas. Nelai
minga motere likos nuvežta in 
paikszu prieglauda nes dakta
rai mano kad ji staigai papai- 
ko.

PANIEKINO VARDA DIEVO 
LIKOS NUBAUSTAS.

Chicago. — Pas ipagistrata 
McGee atsibuvo teismas Miko- 
lo Safinsko už suplakima skau
džiai savo moteres. Kada jo už
klausta del ko taip padare, Mi
kolas pradėjo aiszkint kad mo
tere nenorėjo jo klausyt ir ne- 
dažiurinejo vaiku, vis prie kož- 
no žodžio dadave keiksmus mi- 
navodamas varda Jėzaus. Ma
gistratas negalėdamas klausy
ti tokiu blevizgojimu nekarta 
ji sutaikinėjo paliepdamas kad 
paliautu keikes o kada Miko
las nepaliove, nubaudė ji už 
kožna žodi po viena doleri ar
ba isz viso 32 dolerius. Mikas, 
negalėdamas užmokėti baus
mes likos uždarytas kalėjime.

Pekszlįninkąs mariniu karei
viu Remes de la Hunt, kuris 
laimėjo pirma dovana szaudy- 
me in cieliu Camp Perry, Ohio; 
Tame galėjime dalyvavo 1,500 
kareiviu bet jis pataikė in cie
liu 99 sykius isz szimto.

BUVUSIS KUNIGAS DŽIAU
GIASI KAD APSIPA- 

CZIAVO.
Oklahoma City, Okla. — Jo

nas B. Platisza, kuris keliolika 
sanvaieziu adgal pamote kuni
gysta, (buvo jis Katalikiszku 
kunigu), užsidėjo czionais ap- 
tieka kalbėdamas: “Busiu da
bar laimingesnių kaip buvau 
ir padariau taip kaip norėjau 
seniai padaryt.” Platisza apsi- 
paeziavo su Roberta Seibert, 
isz Paris, Mo. Jo paeziule yra 
užganadinta isz jo ir tikisi kad 
tas iszeis jam ant gero. Plati
sza buvo kunigu per vienuoli
ka metu, mokinosi parapijinė
je mokslaineje Perryville, Mo.

“Kodėl pamecziau kunigys
ta ? Todėl kad geidžiau apsipa- 
cziuoti ir vesti paprasta gyve
nimą. Myliu bažnyczia kaip 
mylėjau bet niekas mane nega
lėjo atkalbint nuo apsipaezia- 
vimo nes geriau būti paeziuotu 
ne kaii> veidmainiu kunigisz- 
kam su tone.”

110 METU SENUKAS SURU
KO 20 PAPEROSU ANT 

DIENOS.
Worcester, Mass. — Adomas 

Mousanian, kuris yra gerai ži
nomas czionais ir turi apie 110 
metu amžiaus o jo paeziule tu
ri 79 metus, kas diena suruko 
po 20 Armeniszku paperosu. 
Pribuvo jis in .Amerika 24 me
tus adgal ir yra vedes 60 metu. 
Senukas yra sveikas ir drūtas 
pagal savo amžių bet rodu nie
kam neduoda kaip susilaukt jo 
amžiaus.

KIEK PENNSYLVANIA ISZ- 
DUODA ANT UŽLAIKYMO 

BEDARBIU IR KITU.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vania iszduoda milijonus ant 
suszelpimo savo bedarbiu ir ki
tu kurie reikalauja suszelpimo. 
Valstija moka $58,595,588 o 
valdžia $224,124,730. Kas va
landa iszduoda po $16,000. Už
laikymas darbininku, raszti- 
ninku, inspektorių ir kitu kasz- 
tuoja $99,495,905 arba kas die
na ir nakti $5,700. Taigi, užlai
kymas darbininku daugiau su
ėda pinigu ne kaip bedarbei.

Ant užlaikymo mokslainiu ir 
senu daraktorku, ligonbueziu, 
prieglaudų ir kolegijų $94,- 
064,263. Ant plentu $31,771,-

600 PAMISZELIU ISZGIAL- 
BETI ISZ DEGANCZIOS 

PRIEGLAUDOS.
Weston, W. Va. — Ugnis su

naikino dali pamiszeliu prie
glaudos Weston State ligon- 
liuteje, kurioje tame laike ra
dosi 1,450 ligoniu. Isz degan- 
czios dalies iszgialbeta apie 
600 pamiszeliu be jokio erge
lio. In trumpa laiko po tam vi
sas stogas sugriuvo. Niekas 
nesužeista.

NUŽUDĖ DVI DUKTERES 
IR SUNU, DU SUŽEIDĖ.
Minneapolis, Alinu. — Wil- 

liamas Holler, 41 metu, kuris 
dirbo duonkeptuveje, nužudė 
dvi savo dukteres June 14 ir 
Doris, 12 metu ir sunu Duana 
16 metu o savo paezia Wini
fred 41 metu ir sunu Harris, 18 
metu, paszove. Po papildymui 
tojo darbo tėvas apreiszke per 
telefoną savo bosui ka padare 
po tam iszszoko per Įauga ir 
dingo. Priežasties tokio bai
saus jo pasielgimo palicija da 
neisztyrinejo.

NUBAUSTAS ANT 20 METU 
IN KALĖJIMĄ.

Chicago. — Juozas Gurni- 
kas, 21 metu, kuris prisipažino 
prie nužudinimo savo mylimos 
.Mae Lekeciz, 19 metu, likos 
nubaustas ant 20 metu in ka
lėjimu. Juozas nuėjo su savo 
mylima in parka ir laike ko
kio ten nesupratimo, nudure ja 
peiliu in szirdi.

NUSISZOVE ANT KAPO 
SAVO PACZIOS.

Wausau, Wis. — Nathan 
Kimball, 66 metu amžiaus, nu- 
ejas ant Pine Grove kapiniu, 
paleido kulka sau in szirdi. 
Žmones ji surado ant rytojaus 
negyva. Jo pati mirė 19 mene
siu adgal ir nuo tojo laiko la
bai buvo nulindęs netekimu 
savo gyvenimo drauges o priek 
tam turėjo kokius ten pini- 
giszkus ergelius.

PUIKIAI APDOVANOTAS 
UŽ SUGRĄŽINIMĄ PA

MESTU PINIGU.
New Haven, Conn. — Teisin

gumas visados užsimoka, kaip 
Stanislovas Alenkeviczius, va
rytojas taksikebo ana diena 
persitikrino. Veže jis koki tai 
pasažieriu kuris iszlipdamas 
isz taksikebo inlbruko jam ibu- 
maszka sakydamas: “pasilik 
sau reszta.” J^ada Alenkevi
czius dirstelėjo ant bumaszkos, 
pamate kad tai 50-dolerine bu- 
maszka, nubėgo paskui pasa
žieriu ir jam sugražino bu- 
maszka už ka aplaike du dole
rius dovana.

Ta vakara kada sugryžo isz 
darbo aplaike žinia nuo savo 
darbdavio kad sugryžtu prie 
savo seno darbo. In kėlės die
nas' po tam gromat-neszis at- 
nesze jam pakeli kuriame ra
dosi puikus auksinis laikrodė
lis ant kurio buvo iszbrežta žo
džiai: “Nuo Sir Ernest Bain, 
del Stanislovo J. Alenkevi- 
cziaus, už jo teisingumą.” Sir 
Bain yra žymus ir turtingas 
insziurenc kompanijos pirmi
ninkas isz Anglijos.

EKSPLOZIJA SUARDĖ NA- 
MA BET ABROZO NE

PAJUDINO.
Hammonsdale, Ohio. —Neži-| 

nomas piktadaris pakiszo kelis' 
szmotus dinamito po namu 
Petro Kuchak. Eksplozija pa
dare gana daug bledes žmoge-! 
liui. Už taii dauba likos susek-' 
tas ir aresztavotas jo kaimynas ! 
Aleksas’ Malacina, kuris nuo, 
kokio tai laiko turėjo didele 
neapykanta priesz ji laike te-j 
naitinio darbininkiszko erge-' 
lio. Kampas pamato likos su-j 
ardytas kaipo ir, namas.

Stebėtina, kad nors 'beveik 
visi rakandai tarne kampe Ii-1 
kos sulaužyti ir keli paveiks
lai ant sienų Ęct vienas pa
veikslas Alotinbs Dievo visai 
nepajudintas ir kabojo ant 
sienos. Niekas nesužeista.

DŽIAUGIASI KAD NUŽUDĖ 
SAVO MOCZEKA.

Montreal, Kanada. — Pen
kiolikos metu Ludvikas Di- 
benga prisipažino palicijai 
buk džiaugėsi kad nužudė savo 
moezeka, 36 metu, nes jos nie
kados nemylėjo ir negalėjo su 
ja sutikti už ka tankiai buvo 
baudžiamas. Arnikas likos ati
duotas po palicijos. priežiūra 
lyg teismui.

DABAR KEPA VISOKIOS 
SPALVOS DUONA.

Spokane, AVašh. — Vienas 
isz czionaitiniu progresyviszku 
duon-kepiu, A. Summers, ėmė
si ant naujo budo darymo biz
nio, iszrasdamas būda kaip 
kepti duona ir pyragaiezius vi
sokiu spalvų. Alotereles, ateja 
in jo kroma, buna užklaustos: 
“Kokios tamista nori duonos, 
ar raudonos, mėlynos, žalios ar 
kitokios. Iszradejas dabar da
ro gera bizni nes moterėlėms 
tokia duona laibai patiko nes 
tai yra “something new.”

ARIELKOS MONOPOLIAI 
DARO GERA BIZNI.

Harrisburg, Pa. — Laike 
Septemberio menesi, kožna 
sanvaite Pennsylvanijos ariel
kos monopoliai pardavė dau
giau kaip už milijoną doleriu 
visokiu arielka arba isz viso už 
4,090,000 doleriu. Užeinant 
szaltiems orams parsiduoda 
d a ugi ielkos.

PO ILGAM MIEGUI PRADĖJO VELA DUNDET.
Szesziolikos-coline armota, kuri randasi Fort Tildesn ant 

Long Island, po dvylikos metu vela atsiliepe kada isz jos ana 
diena iszszauta 2,100 svaru kulka, net penkiolika myliu tolu
mo. Tosios armotos yra naudojamos ant apsaugojimo czionai
tiniu pakraszcziu nuo nevidonu laike kares.

Isz Visu Szaliu
NUSITRUCINKIE ARBA 

BUSI PAKARTAS.
Tallinn, Estonija.,—Andrius 

Nee kuris likos iszrasitas kaltas 
už nužudinima savo draugo li
kos nubaustas ant mirties. O 
kad Estonijoi yra naujos 'tie
sos, kurios duoda žadintojui 
iszsirinkti sau būda mirties: 
ar kartuves ar nusitrucinima, 
žadintojai vėlina iszgerti tru- 
ciznos ne kaip kabot už kaklo. 
Yra tai antras žadintojas kuris 
sau vėlino nusitrucint ne kaip 
būtie pakartu

ATRADO SENOVISZKA 
KAPA DIDVYRIO.

Upsalla, Szvedija., — Kapas 
Szvediszko didvyrio, kuris gy
veno penktam szimtmetije, li
kos surastas nesenei per jesz- 
kotojus senoviszku užlieku 
Fulro aplinkinėje, Upland pro- 
vincijoi. Tasai didvyris likos 
palaidotas su savo mylimu ark
liu, mandiera ir auksinėms pa- 
puoszoms. Manoma, kad taisai 
didvyris buvo sudegintas ant 
laužo po smert, kaip tai dary
davo senoviszkuosia laikuosla 
kada kokis žymus vadas mir
davo ir palaidodavo ji su vis
oms drapanoms ir arkliu. Li- 
kuczius mirusio iszvcže in vai- 
diszka muzeju in Sztokholma.

KRUVINA SKERDY- 
NE - APIE 1,900 

UŽMUSZTA
ITALAI BE JOKIOS MIELA- 

SZIRDYSTES SKERDŽIA 
ETHIOPUS IR BOMBAR

DUOJA MIESTUS.

GEROS RODOS
DEL VISU

Jeigu nenori ant said vo
ko parpult tai turi viduriu uly- 
czios eiti.

* Dykai niekas nieko ne
duoda net ir gaspadine su vie
na ranka grudus visztoms pi
la o su kita isz po visztos kiau- 
szini ima.

* Gilinki vydamiesi per gi
linki perszokame ir toliaus bė
game.

* Kuo moteres koja mažes
ne tuo mokestis pas sziaucziu 
didesne.

Jeigu kas ka blogo daro 
tai to nepaisykime bet tik ere
lio akimi ant savo klaidu žiū
rėkime.

Kas suszlapt kojų neno
ri, tasai žuvies valgyt negali.

TERP NUŽUDYTU AUKU 
BUVO IR JO TĖVAS.
Bukaresztas, Rumunija. — 

Praeitam numarije “Saules,” 
skaitytojiai skaitė žinia apie 
nužudinima 21 žmonių, per tu
la jauna vaikina ir jo mylima. 
Sztai teilegramai dabar vėla 
pranesza kad tasai iszgama 
teipgi nužudė ir savo tęva kad 
užganadint jo mylima. Kada ji 
palicija kvotė apie žudinstas, 
pasakė, kad karta sutiko va- 
žiuojenti kaimieti in miestą 
ant jomarko, melde jo, kad ji 
pasiimtu drauge in miestą. 
Kaimietis sutiko ant to. Tada 
tasai iszgama nužudė kaimieti 
ir jo 'szesziu metu sūneli, o pats 
nuvažiavo in miestu ir parda
vė visztas kurias kaimietis ve
že ant jomarko.

RAGANIUS NORĖJO JI ISZ- 
GYDYT; LIKO UŽMUSZTAS.

Piotrowsk, Lenk.,— In kai
meli Ziski atėjo koks tai “ra
ganius” su paezia, apsiszauk- 
damas burtininku ir gydo vi
sokias ligas su pagialba stebu
klingu žolių ir szakneliu. Ta 
stebuklinga daktaru užprasze 
pas save gaspadorius Bulck, 
kad iszgydintu jo serganti su
nu, kuris sirgo nežinoma liga 
nuo keliolika metu, ir turėjo 
silpna protą. Raganius alėjas 
pas ligoni pradėjo kalbėti viso
kius užžadus ir davė jam gerti 
kokiu tai vaistu. Kada jau visi 
buvo atsigulta ta nakti, ligonis 
pagriebė kirvi, perkirsdamas 
abiem pakauszius, po tam isz- 
bego laukan. Sužeistus nuveže 
in pavietava ligonbute, kur in 
trumpa valanda abudu mirė, o 
ligonio lyg sziai dienai nesura
do. x J . ■

SLŪGINE ŽINOJO KAIP 
DARYTI BIZNI.

Wedebridge, Anglija.,—Tur
tinga kupeziaus pati, Mrs. 
Honora Ventnor, pasamdė del 
savo dukreles ir sūnelio mer- 
cziuote ir prižiūrėti- okK uan 
gina kuri vaikelius prižiūrė
tu visame kada jie siautė lau
ke. Merginos užduotis buvo 
vesti vaikus kas ryta in parkus 
ant szviežio oro. Atėjus in už
miesti, perrūdydavo vaikus in 
apiplyszusias drapanas. Ėjo 
nuo namo in narna, melsti su- 
szialpimo nuo žmonių, persi- 
statydama save kaipo naszle 
po mirusiam kareiviui su dvie- 
mis vaikais. Žmones susimylė
davo ant “naszles” ir aukau
davo gausiai. Slūgine pirkin
ėjo vaikams visokius saldumy
nus ir pyragaiezius isz ko jie 
labai džiaugėsi, kad turėjo to
kius gerus laikus. Tokiu budu, 
surinkdavo po keliolika dole
riu ant dienos. Ant galo, vienas 
isz vaiku, pasakė tėvams, kad 
buvo Labai geri, nes jiems žmo- 
nys, davinėjo daug pinigu ir 
viskas iszsidave.

*•’ Vieni žmones per iszmin- 
ti nemoka mylėt 6 yra ir tokiu 
kurie protą praranda jeigu ne- 
gali tylėt.

’•* Tankiai laimes jeszkome 
'aip kaip akuloriu kada juos 
ant nosies turime.

Jeigu būdamas jaunu ne- 
pliovosi tai pas žmonis malone 
turėsi. ,

’♦* Jeigu kas ka gero daro, 
tu ir daryk, bet ant jo klaidu 
nežiūrėk.

Ant.medžiu niekas nete
mintu jeigu vaisiu ant ju ne
matytu. . - i.

ITALIJA KALTA UŽ PRA- 
DEJIMA KARES.

London, Anglija. — Tikra 
pekla kilo aplinkinėje Aduvos, 
Ethiopijoj, Nedelioje, kada 
Italai pradėjo leisti kulkas isz 
armotu ir eroplanu ant miestu 
ir miesteliu ir ju gyventoju ku
riu mirsztanti balsai atsiliepia 
in padanges o ypatingai ne
kaltu vaiku ir moterių.

Pagal telegramus tai Italai 
iszskerde apie 1,900 Ethiopie- 
cziu kurie negalėjo atsispirt 
priesz naujausio sztamo gink
lus ir eroplanus o patys naudo
jo tik peilius, szakes ir ka tik 
kas turėjo rankose. Priesz to
kius tai kareivius Italai žve- 
riszkai kariauja, kurie geidžia 
apginti savo tėvynė nuo užpuo
liu

Svietine Lyga turėjo savo 
posėdi ana diena, kaltindami 
Italija kad be reikalo pradėjo 
kare su tuja varginga tauta, 
geisdami atkerszint už tai kad 
Italai 36 metus adgal likos už
klupti fenais kada geidė atim
ti Ethiopiecziams szmoteli že
mes.

Prezidentas Rooseveltas Ne
delioje apszauke proklamacija 
del Amerikos kad Amerika pa
silieka nutraliszku sklypu ir 
nedalyvaus jokiu budu toje ka
rėje ir uždraudžia fabrikan
tams iszsiuntinet ginklus, amu
nicijos ar kitokio kariszko ma- 
terijolo del tuju sklypu kurie 
kariauja. Taipgi prasergsti vi
sus žmonis kad neplauktu ant 
laivu kurie priguli prie ka- 
riaujaneziu sklypu nes pavojus 
yra didelis ir laivai gali but 
paskandyti.

Naujausi telegramai prane
sza i>uk Italai bombardavo 
daugiau miesteliu su didėlėms 
bledems. Aduva, Tigro provin
cijoj, jau gavosi in Italu ran
kas. Italai pranesza kad ant j u 
szalies žuvo labai mažai karei
viu.

Italija turi Abisinijoj apie 
200,000 gerai apginkluotu ka
reiviu o 800,000 namie kurie 
neužilgio keliaus in Abisinija. 
Ethiopai turi 800,000 kareiviu 
vargingai apginkluotu, su se
nais karabinais, kuriuos pirko 
po Kvietinei Karei.

Sziadien visoje Europoje 
verda didele nerimastis ir ga
lime tikėtis kad neužilgio gali 
ir kitos vieszįpatystes but inki- 
vinkliotos in taji kruvina szo- 
ki.

IR TAIP BUS GERAI.

— Del Dievo! Žiūrėk kas ten 
kabo ant medžio?

— Duok jam pakaju! Tasai 
žmogus valanda adgal mėtėsi 
in vandeni tai asz ji iszgialbe- 
jau... tai matyt dabar pasi
kabino kad iszdžiutu!



s SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Kokia pasekme bus Italijos 

su Abisinija kares tai da nega
lima inspeti bet pagal prana- 
szavima tuju, kurie užsiima 
Europisžika politika tai kare 
greitai užsibaigs su nupuolimu 
Mussolino garbes nes kaip 
priežodis skamba: “ka Dievas 
ketina nubausti tai jam pir
miausia atima protą.” Musso- 
linas, isz didelio pasiputimo ir 
garbes, neteks savo galybes ir 
da gali paezioj Italijoj kilti 
namine kare nes gyventojai isz 
Mussolino valdžios ne yra už- 
ganadinti bet apie tai negali 
garsiai 'kalbėti. Pažiūrėsimo ka 
mums ateitis duos.

Žmones daugeli kartu apsi
gauna su savo mintimis kaip 
tai padare nesenei kokis tai 
■Morgan Blackstone isz Wayne- 
boro, Minu., kuris atsikėlė isz 
miego jausdamas skausmą vi
duriuose, nuėjo prie szeputes 
patamsėję, kur laike visokias 
gyduoles ir de'žukia piliulių, 
paėmė tris kaip mane ir nurijo 
su vandeniu.

Po nurijimo piliulių atsisėdo 
ant kėdės ir skausmas po va
landėlei praėjo. Ant rytojaus 
vela nuėjo in szepa pasiimti 
piliulių bet persitikrino kad 
isz dėžutės nebuvo paimta ne 
vienos. Szale tos dėžutės gulė
jo dėžutė su baltais ezevery- 
kiniais guzikeliais isz kuriu 
sto'kavo trys kuriuos Morganas 
buvo nurijąs nakties laike. — 
Dabar ant skausmo viduriu vis 
naudoja guzikelius! — Tikėji
mas ji iszgyde!

Miszias, sugryžo in ja ir mel
de kunigo daleidimo laikyti. 
Miszias.

Kunigas, rodos visai jo ne
pažinodamas, pareikalavo do
kumentus kunigystes o Protes
tonas sudejas jam juos, tikėjo 
kad dabar persitikrins ar Ka- 
talikiszki kunigai tikrai turi 
nauda isz iszklausytos spa- 
viednes, ar vsai apie ja už- 
mirszta.

Kunigas pažiurėjo ant jo su 
gailesezia ir atsake: “Gerai,, 
gali rėdytis prie Misziu,” ■ 
ir pats kunigas jam prigialbe- 
jo rėdytis. Protestonas labai 
nusistebėjo ir susisarmatines 
kad ji apgavo, atsiliepe:

“Dabar matau ir persitikri
nau kad Katalikiszki kunigai 
visai nepasinaudoja isz spa- 
viednes ir užmirszta apie ja. 
Tikiu kad Katalikiszkas tikė
jimas yra... Mokyk mane ku
nige tikro Kristaus mokslo nes 
noriu pasilikti ir asz Katali- 
kiszku kunigu.

Po kokiam tai laikui pasili
ko jis Katalikiszku kunigu ir 
pats apie tai aprasze.

ISZ LIETUVOS Darbo Žinutes Arielkos Auka
UŽDRAUSTA ISZVEŽTI 

AUKSA ISZ LIETUVOS.
Klaipeda.,— Kaune tapo pa

skelbtas naujas instatymas, 
kuriuo uždrausta iszvežt auksa 
ir svetimu krasztu pinigus isz 
Lietuvos. Valdžia paims po 
savo kontrole visa pinigu 
siuntimą ir mainymą. Tas 
instatymas investa tikslu su-

BUTLEGERIAI PASIPRIE- 
SZINO DINAMITAVIMUI 

AN 1LIU SKYLIŲ.
Shamonin, Pa. — Apie 200

angliniu butlegeriu nuėjo prie 
j Cameron kasyklų inteikti pa- 
siprieszinima priesz kompani
ja kad dinamituoja ju anglines 

! skyles aplinkinėje Edgewood.
Supredentas Jones apreiszke

ma ir daugiau nieko.
Atsirėmė in rogių kraszta ir 

be jokios vilties žiurėjo in toli.
Staiga vienok iszvydo tolu

moj žiburėli. Nuszvito jam 
j ab

Oras buvo jau sustingusi arklio lavona,

_Į laikyti dideli aukso ir svetimos Į delegatams kad tas yra labai P° szalta savo skraiste.
valiutos iszvežima isz Lietu
vos. Vokietijos ekonomiszkas 
spaudimas Lietuvos privertė 
Lietuva toki instatyma investi. 
Isz kitos puses, szituo instaty- 
mu yra taikoma in žydus, kurie 
labai daug pinigu pradėjo vež
ti isz Lietuvos in Palestina. Žy
dai bėga Palestinon rodos todėl 
kad Lietuvos valdžia labiausia 
spaudžia žydus mokeseziais.

Sakoma, kad neužilgo ir li
tas bus nuvertintas arba nuim
tas nuo aukso papėdės. Lietu
vos valdžia iki sziol labai spy
rėsi priesz lito nuvertinimą, ir 
net draudė apie tai kalbėti.

2^IEMA, paežiam vidurnak
tyje, iresi isz miestelio Van

gu Kerszis namo.
baisus. Inirszes vejas, tarsi, ai- Į išbraukė isz pusnyno roges ir 
kanu vilku gauja, staugė “' jau vienu arkliu yrėsi in taji 
draskė girto keleivio rubus. žiburėli 
Guigas tai szulais kilo augsz
tyn ir szniokszdamas vyniojo
si po orą tai vėl nupuolęs pyle 
didžiausius pusnynus ir laidojo

žiburėli.
Neilgai laukes iszkinke

Ilgai važiavo bet ant galo

— Ne apsirgo, iszgaiszo.
— Arklys iszgaiszo?! — nu

stebo Žydelis ,— kaip tai galė
jo būti?

— Krito ir negyvas.
Judelis pasikaso pakauszi.
— Ponui tik reikėjo botko- 

cziu gerai 
tuoj butu 
arkliukui 
taiko.

— Kur

per snuki suduot, 
atgijas... Ir mano 
kai-kada taip pasi-

tau! ir musziau ir,o- vis-gi privažiavo taji žiburėli.
! — Tprr-!! — sulaikė arkli, spardžiau, — guli ir gana.

reikalinga nes tosios skyles 
yra labai pavojingos del dir-j 
baneziu anglekasiu po žeme 
kurie gali būti užmuszti nuo 
eksplozijos dinamito su ku- 
liuom (butlegeriai szaudo ang
lis. Ginczinimas buvo gana, 
karsztas su supredentu bet ant 
galo butlegeriai suprato jo tei
singa iszreiszkima ir iszsiskir- 
ste.

Greifonberge, Pomeranijoj, 
atsibuvo svodba turtingos kai- 
miszkos poreles, kurioje daly
vavo apie 60 poru žmonių. 
Sztai ka tieji svodbininkai su
valgė: 160 svaru jautienos, 170 
svaru verszienos, 10 parsziu- 
ku, 28 antis, 40 visztu, 60 sva
ru žuvu, 75 svarus sūrio, 200 
kiausziniu ir 50 svaru sviesto. 
Ta viską nuplovė su dviems 
didėlėms ibaczkoms vyno, 20 
baczku alaus ir 25 galonais 
arielkos. Vestuves tęsęsi per 
visa sanvaite. — Ar Lietuvisz- 
kos vestuves gali pralenkti Po- 
meraniszkas?

Tūlas Protestonisžkas dva- 
siszkasis, kuris atlankė Ryma 
ir kitas Italijoj žymesnes vie
tas, nenorėjo tikėt kad Katali- 
kiszkas kunigas visai pamirsz- 
ta ir atsimint nenori ka jam 
žmones apsako laike spavied- 
nes. Nutarė jis pats apie tai 
isžtyrinet kad vėliaus galėtu 
pasijuokt isz Katalikiszko ti
kėjimo.

Pasirėdė in Kataliko kunigo 
rubus ir nuėjo in viena Kata- 
likiszka bažnyczia kur melde 
kunigo kad iszklausytu jo spa- 
viednes. Atlikdamas spaviedni 
zokristijoj, prisipažino kad ne 
yra inszventytas in kunigais 
ir kad neszioja kunigiszkus ru
bus del apgavystes kurie jam 
duoda gera gyvenimą. Taipgi 
prisipažino kad turi neteisin
gus dokumentus kuriais daro- 
do savo “kunigysta.”

Kunigas iszklauses jo spa- 
viednes apreiszke jam kad ne
gali duoti atleidimo už tokius 
nusidėjimus, kad turi iszsiža- 
det budo tokio nedoro gyveni
mo ir atlikt kitu kartu spavied
ni vėliaus.

Protestonas nevos truputi 
pasimeldęs, nuėjo vela in zo- 

' įkristiją. kada kunigas atlaik

Kunigaikszcziute Libramont, 
isz Borgerhout, Niderlanduose, 
geisdama pati dažinoti apie 
savo kaimynus, pasirėdė kaip 
ubage ir ėjo nuo kaimo in kai
mą, jeszkodama prieglaudos 
nuo žmonių. Nekuriose grin- 
cziose jos visai neprieme ir da 
gerai isžbare o kaip kur aplai- 
kydavo szmoteli duonos bet 
tik vienas vargszas susimylėjo 
ant jos nes taja diena buvo 
gana szalta. Jo motere tame 
laike kepe duona, atlaužė jis 
szmota ir padavė ubagei.

Po kokiam taikui, kada ku
nigaikszcziute apvaiksztinejo 
savo varduves, užprasze isz 
aplinkines visus ponus kaipo 
ir tuosius kurie jai pasigailėjo 
duoti szmoteli duonos ir prie
glauda. Kada visi inejo in pui
ku valgomąjį pakaju, paregėjo 
ant vidurio maža staleli ant 
kurio gulėjo szmotelis apipu
vusios duonos ir kelios supu
vusios bulves.

Kada visi apstojo staleli ir 
stebėjosi isz tojo rinkinio, po
ni atsiliepe in visus: “Ar jus 
atsimenat taja ubage kuri 
vaikszcziojo po kaimus? Tai 
asz buvau jaja norėdama isz- 
bandyt jusu geras szirdis del 
vargszu. Tieji du senukai ma
ne priėmė mielaszirdingai ir 
davė man szviežios duonos už 
tai jiems mokėsiu pensija pa
kol gyvi bus. O tieji kurie man 
davė supuvusia duona, galite 
ja dabar suvalgyt ir atsimin
kite kad tokia dovana aplaiky- 
site kada stosite priesz Dieva.”

Nusistebėjo visi ir nuleido 
galvas isz dideles sarmatos.

PARDAVĖ SVETIMA 
KARVE.

Ana diena Savickiene atsi
vedė in Sziauliu miestą par
duoti tris karves, kuriu viena 
padavė pasaugoti kaimynui 
Milevicziui, kol ji kitas dvi 
parduosianti. Sugryžusi, Sa
vickiene nerado nei karves nei 
Milevicziaus. Vėliau paaiske.- 
jo, kad Mileviczius karve par
davė už 50 litu ir pinigus pasi
ėmė už kokia ten sena skola. 
Savickiene iszkele Milevicziui 
byla už neteisėta pinigu pasisa
vinimą ir teisėjas Milevicziu 
nubaudė 6 menesiais in kalėji
mą.

UŽ KEPTA MUSE, SZIAU- 
LIUOSE REIKIA UŽMO

KĖTI 70 LITU.
Sziauliu gyventojas K. Rai

nys atnesze miesto palicijai isz 
vienos krautuves pirkta duo
na, kuria prarickus buvo rasta 
kepta muse. Iszaiszkinta, kad 
duona kepta “Mildos” patrio- 
tiszkoj kepykloj, esanezioj Au- 
szros alėjoj, ir iszkelta teisme 
byla. Apylinkes teismas 'kepy
klos savininke A. Mikulienc 
nubaudė 70 litu pinigine bau
da arba 5 parom areszto.

JAUTIS UŽBADĖ 
ŪKININKĄ.

Sližu vienkiemy, Padubysio 
vals., inirszes jautis tvarte mir
tinai subadė 27 metu amžiaus 
ūkininką Juozą Chomski, to 
vienkiemio savininka. Paliko 
naszlc su 2 mažais vaikais; J. 
Chomskis buvo pavyzdingas 
ūkininkas.

Kunigas Gerai Atsake
Kokis tai žymus advokatas 

norėdamas pasijuokti isz kata
likiszko kunigo, uždavė jam 
sekanti užklausymą:

— Guodotinas kunige, kaip 
yra žinomu, kad terp dangaus, 
o peklos randasi auksztas mū
ras, pastatytas per Poną Die
vą. Tula diena velniai ėmėsi 
prie darbo sugriauti taji mūra 
ir ant galo tas darbas jiems pa
sisekė. Tarp aniolu ir velniu 
isz tos priežasties atėjo prie 
muszio. Ant galo viskas užsi
baigė dideliu teismu tarp pek
los ir dangaus. Pasakykit man, 
kas laimėjo teismą?

Kunigas atsake: — Pekla!
—■ Kaip tai, del ko ?
—■ Už tai mano mielas, kad 

danguje nesirado ne vieno 
advokato!

Washington, D. C., — Per 
Pjuczio menesi, visos szalies 
fabrikuose prie darbo priimta 
180,000 darbininku daugiau, 
negu ju dirbo Liepos menesi, o 
prie szaip darbu, ne fabrikuose 
per ta pati laika darbininku 
skaitlius sumažo 25,000 žmo
nių. Pjuczio menesi fabrikuo
se darbininkams algų iszmo- 
keta $8,900,000 daugiau negu 
Liepos menesi, o ne fabriku 
darbininkams $900,000 ma
žiau.

Chicago, U.,— Colt’s Patent 
Fire Arms Co-., firmos direkto
riai nutarė visiems savo darbi
ninkams padidint algas 5 pro
centą nuoszimcziu, už Liepos, 
Pjuczio ir Rugsėjo menesius, 
nes tais menesiais kompanija 
tiek pelne virsz paprastos nor
mos, 
gaus 
koki

Ir ateityje darbininkai 
dividendo ta nuoszimti, 
leis kompanijos pelnas. 
Vieszujti darbu admin

istratorius Ickes, skelbia, kad 
PWA korpusas netrukus pra
dės pietiney miesto dalyj statyt- 
žmonių gyvenimui namus, ku
riuose gales tilpt 2,100 gyven
toju. Szitam darbui valdžia 
skiria $100,000,000.

Patterson, N. J.,—Šilk ir Ra
yon Payers federacijos sky
riaus 1733 užveizda pavarė isz 
darbo rasztininke Patrice Cra
mmer, užtai, kad raisztines dar
bininkus ji organizavo in uni
ja. Dabar Crammer, piketuo
ja rasztines ineiga kad darbi
ninkus iszszaukt in straika.

Brackeiiridge, Pa.,— Alle
gheny Steel kompanija gavo 
isz Piaggio ir Co., Genooj, Ita
lijoj, pagamini 800 svaru ko- 
czeto plieno diržu, reikalingu 
dabar Italijoj valdžios dirba- 
miem naujiems vagonams.

Mexico,. Mexikoj.
valstybėje sustraikavo teatru 
ir krutaneziu paveikslu rodytu 
viu darbininkai, reikalaudami 
algų pakėlimo. Ant straikie-

PAJESZKOJIMAS
Asz, Raulas Milius, pajesz- 

kau Vinca Milių kuris gal gy
vena Detroit, Mich. Asz ketinu 
važiuot in Detroit per Chicaga
tai norecziau sustot važiuoda- lau namu ir Pr’e teatru dabar 
mas pas ji. Jeigu kas apie ji 
žino tegul atsiunezia adresa 
kad galeeziau greieziau rasti.

R. Milius,
301 Front St. Minersville, Pa.

visur plevėsuoja juodai raudo
nos vėliavos.

GAL JI NESUPRATO.

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

Žmogelis atėjo pas locninin- 
ka namo parandavoti narna. 
Kada viską apžiurėjo, užklau
sė:

— O kiek už tąja kiauliny- 
czia ant menesio?

— Jeigu daug kiaulių gy
vens tai 25 doleriai ant mene
sio

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

Tamsuma neapsakoma — nors 
pirsztu in aki durk.

Gaila buvo žiūrėti in taji 
nuo szalczio ir degtines pamė
lynavusi girtuoklėli, in jo nu
sistovėjusius per diena, iszal- 
kusius arklius, bet dar labiaus 
buvo gaila nelaimingos jo s.zei- 
myhos, pas vartus tėvo par- 
gryžtant belaukianczio. Stovi 
ten motere skepeta apsisu
pus ... Viena ranka laiko prie 
krutinės prispaudus kūdiki, su 
kita aszara's szluosto... Prie 
jos, in sijoną insikirtes, tuno 
ant sniego penkių metu vaiku
tis. Sukiszes jis pirszcziukus 
in berniuke, glaudžiasi prie 
motinos ir drebaneziu nuo szal
czio balseliu vis sznabžda:

— Dar tete neparvažiuoja? 
Dar nematyt?

O tete važiuoja per pusny
nus. Pailsę arkliai vos kapsto
si per stora sniego eile, roges 
tai kyla augsztyn, tai vėl stai
ga nupuola žemyn. Vejas kas 
karta vis szvilpia labiaus ir 
drasko jam rubus, sakytum 
piktadaris pinigu jeszkoda- 
mas. Nupleszes nuo galvos ke
pure apsuko ja (kelis kartus ore 
ir amžinai paszarvojo pusnyne, 
paskui eme draskyti susivėlu
sius plaukus ir in akis drėbti 
suszalusiu sniegu.

Bet Kersziui toki atsitikimai 
ne naujiena. Plaka sustirusiu 
rimbu vos krutanezius arklius 
ir užkimusiu baisu traukia sau 
girtuoklio daina.

Roges kas karta vis szliau- 
žia leeziau ir leeziau. Arkliai 
vis klumpa ir atsigryždami at
gal, liūdnai nusižvengia, tar
tum sakydami važiuotojui:

— Pasigailėk mus!.. Pažiū
rėk kaip mes pavargę!.. Bet 
visa veltui! Kerszis, traukda
mas peklisžka daina, miklina 
savo rimbą ir važiuoja toliau.

Dar keletą kartu tysteleja, 
abu arkliai sustojo.

—- Na, no, — suriko važiuo
tojas ir pasistojas abiem tempe 
po rimbą.

Bet arkliai nei krust.
— Juodi, Beri!
Liūdnai, liūdnai nusižvengė 

Beris, szoko isz pusnyno, tys- 
telejo ir griuvo snukiu in snie
gą.

— No, no! — reke Kerszis, 
neliaudamas muszti nugriuvu-

.. Ro- 
Tams-

priėjo

butum

Visoje šio arklio.
Beris nesijudino.
Kerszis iszlipo isz rogių, už

ėjo Bėriui už galvos ir botko- 
czio storgaliu nere keletą kar
tu iszgaiszusiui arkliui in snu
ki.

— Kelk, isznara! — murmė
jo sukandės dantis, — asz tave, 
isznara, iszmokysiu!..

Suszale tik Berio dantys su
skambėjo bet jis keltis nemane 
jau amžinai.

Kerszis sustojas apsidairė 
aplink. Vieta buvo nežinoma. 
Aplink tuszczia, jokios triobos 
tik vejai kaukia, sniegas 
sznio.kszczia ir tamsu, tamsu ... 
Ilgai stovėjo pasinėręs iki ke
liu jis sniege, pats nebežinoda
mas ka daryt. Pažiūri in viena 
puse, in kita, bet tamsumoj vi
sur iszrodo tik lyguąna2 Įygu-

privažiavęs prie triobos, per 
kurios Įauga laukan veržėsi 
iszblyszkus szvieša.

Iszlipo isz rogių, pažiurėjo 
per Įauga ir linksmai suszuko:

— U-gi ežia Judelso smuk
le!.. Judelis, Judelis... sztai 
ir szulnys!. . murmėjo trin
damas rankas. Pasuko arkli 
prie tvoros, vadeles užmėtė už 
rungo ir svyruodamas nurėp
liojo smuklen.

Nuo Judelio netoli ir Kerszio 
namai buvo bet jis niekad, ar 
kur važiuodamas, ar parva
žiuodamas, savo Žydelio neap
lenkdavo. Taigi ir dabar ne- 
iszdryso taip “begediszkai” 
padaryt ir viską pamirszes, už
ėjo pas savo sena bieziuli.

Arklys, likes vienas, truputi 
kveptelejo, pakrapszte kojo
mis sniegą, suprunkszte, dirs
telėjo karta, kita, in smukles 
duris ir ant galo nieko nesu
laukdamas nuėjo sau namo.

Inejas Kerszis smuklen ra
do Judeli pasiremuis ant stalo 
ramiai sau besnaudžiant.

— La-ba vaJka-ra, Ju-de! — 
tarė žengdamas per slenksti.

Žydas paszoko nuo stalo, 
prasitrynę akis ir pažines Ker
szi, linksmai nusiszypsojo:

— Praszom kas vakara, kas 
vakarai.. Ui, ponas Kerszis 
tai seniai pas mus buvo 
dos szimtas metu, kaip 
tos nemaeziau!

Kerszis trepsėdamas 
prie krosnies.

— Be kiškio, Judel,
amžinai jau manės nebematęs.

— Ui! Ka, ponas, szneki?! 
Bucziau amžinai nėbemates?! 
Bene in Amerika sveikas keti
ni bėgti?

— Arsziau butu buvę. .. vos 
dasiyriau per tuos pusnynus... 
Ko galo negavau!

— Oi, oi, oi, tokiam ore lai
bai greit, labai greit gali gala 
rast! — dejavo Judelis, su pa
niekinimu žiūrėdamas in Ker
szi. — Bet kur tamstos kepure?

Kerszis už galvos cziupt! 
cziupt! — kepures nėra.

— Tai-gi ne-ra!.. Tur-but 
pa-me-eziau!

— Ui, ui! Kepure pamest ir 
lėkiam ore be kepures va
žiuot?! Galima gyvam suszalt! 
Ponas leis stikliuką? Tokiam 
ore juoku nėra!

■— Taigi, taigi! ir asz norė
jau taip salkylt! Ot! iszgersime 
ant tu szirdu...

Judelis atnesze didele degti
nes bonka. Czia Kerszio ragint 
nereikejo. Nustvėrė jis kairią
ja ranka bonka už kakliuko, 
desziniaja uždavė in dugną ir 
kamsztis su trenksmu atsimu- 
sze in lubas o po smukle pa- 
sklijo degtines kvapas.

Prisipilęs iszgere stiklą ir 
atsikvepės sumurmėjo:

— O! Netikėjau!..
Judelis tik (barzda patrynė.
— Niu!.. tokiam ore reik... 

reik!..
— Ee, Judel! Virszucziui vi

sada butu oras jeigu ne tas 
arklys, kad ji kelmai!..

— Koks arklys ? — paklausė 
Judelis.

— Ma-iio Be-ris...
— Niu! Kas jam? Gal apsir

go?

— Niu, jeigu taip, tai iszgai
szo !

Kerszis Ibesznekucziuodamas 
su Juddliu iszgere viena stiklą 
degtines, paskui kita, treczia... 
gere ir gere...

Isz pradžių skundėsi ant sa
vo vargu, bedu, keike paezia, 
vaikus, pyko ant pasileidusiu 
darbininku, kurie, nesulaukda
mi užmokesezio, liovėsi ejd pas 
ji dirbti... Paskui eme tik gal
va makset ir kasžin ka nesu
prantamai po nosia murmėt...

Akyse jam eme szokinet kas
žin kokios baidykles, ant stalo 
vienos bonkos vietoj buvo dvi, 
ausyse spenge, galva sukosi...

Ilgai vargszas kovojo su to
mis baidyklomis, rėmėsi abiem 
rankom ir krutinę in stalo • 
kraszta, kojom braukė in dre- 
banezia in visas szalis svyruo- 
janezia, kaip jam rodės, žeme, 
niekur tvirko pamato neberas
damas. Pajiegos kas kart vis 
silpo, galvoj uže vis labiau ir 
labiau. Galop, degtines perga
lėtas, griuvo po stalu ir kaip 
ilgas — iszsitiese ant grindų.

Subraszkejo grindys, subil
dėjo parvirtus kede ir visa nu
tilo, tarytum nieko czion nie
kad nei nebuvo. O Judelis sto
vėjo szale nugriuvusioje... 
jam veidą iszkreipe szlyksztus 
paniekinantis nusiszypsojįmas.

Gulėjo Kerszis po stalu, isz- 
sižiojas, stiklines akis isztem- 
pes. Baisus tai buvo reginys! 
Pamėlynavusios lupos eme 'tru
puti jam drebėti, paskui tasai 
lupu drebėjimas perejo in vi
sa veidą, krutinę, vidurius... 
Ant galo, visas kūnas kaip dru
gio krecziamas, eme szokineti 
net baisu buvo žiūrėti. Paskui 
vėl visas aptilo, bet staiga isz 
gerkles pasirodė melsvi durnai; 
isz pradžių ka tik sumatomi, 
toliau vis aiszkesni ir aiszkes- 
ni. Net Judelis, kuris daug, 
daug visokiu prietikiu buvo 
czion mates, toki stebuklą pir
mu kartu savo gyvenime isz
vydo.

Isz pradžių mane kad dra
panos girtuoklio dega bet visa 
gerai apžiurėjas, insitįkrino 
kad. tikrai isz gerklės rūksta.

Stovėjo Žydelis valandėlė, 
nežinodamas ka daryt. Bet tuoj 
susiprato. Nugriebęs Kerszi už 
kojų iszvilko per duris laukan 
ir pamėtė patvoryj. ,

Gryždamas sumurmėjo:
— Tokiam ore ir be degtuku 

gali užsidegti!..
Anksti ryta, ’ szvintant, prie 

smukles sustojo vežimas. Isz 
vežimo iszlipo jauna, bet bai
siai sunykus moteris^ke ir no
rėjo eiti smukleu, bet staiga 
nesavu valsu suriko ir krito 
apalus ant žemes. Patvoryj ji 
pamate apiipustyta savo vyro 
lavona. —GALAS.

GERA TARNAITE.

Gaspadine in tarnaite: — Ka 
tu ten darai prie lovos mano 
vyro?

Tarnaite: — U-gi budinu 
gaspadoriu.

Gaspadine: — Ar tu ne eisi 
žemyn, padla!

Tarnaite: — Kad da nega
liu



:: Senas:: 
Ambrazas

j^ENAS Lopeta sėdi savo 
kambarį užsimanstes, lai

kydamas laiszka.. Linguoda-' bernas ir norints Lopeta spire- 
mas su žilai galva, deda laiszka 
apt stalo, atsistojo ir vaiksz- 
czioje po kambarį, ima vela 
laiszka in ranka, skaito da kar
ta ir vėl pradedą savo kelione 
po kambarį.

—: Ne, ne,— teip negalima 
būtie, tai yra už daug pavojin
gu,— sumurmėjo,— mano bro
lis negali geis nuo manias!

Atėjo szendien laiszka. nuo 
brolio Lopetos, kunigo kapelo- 
no, kuris turėjo dinsta kunigo 
kalėjime, o kurioje buvo pa- 
raszyta, idant jo brolis priimtu 
ant tarnystes viena isz prasi
žengėliu, kuris atsėdėjo savo 
kora.

— Padarysi mielaszirdyste 
prieszais Dieva,— raszo kuni
gas,— iszgialbesi gyvaste var
gingam žmogui, apsaugosi ji 
nuo amžinos prapulties. Po 
teisybei papilde jisai žudinsta, 
nes atpakutavojo už tai gana, 
o asz tau užtikrinu, jog nepa
gailėsi niekados, jog paemiai 
ji jo savo pastogia.

— Navatnas noras to mano 
brolio Martyno, kalba jisai 
apie mielaszirdyste, ba yra ku
nigu. Nes ar jisai būdamas 
ant mano vietos padarytu ta 
pati, ka nuo manias geidžia. 
Žudintojas! — Ne, tai negali
ma būtie!

Sztai pastojo nepaprastas 
riksmas ant lauko, girdėt buvo 
verksmas vaiko. Ludvikas su
jaus, Lopetos, bovijosi tenais 
įsu kaimynu vaikais. Su vienu 
isz vaikinu pradėjo barni. Pa
griebė už lazdos, ir raudonas 
kaip burokas, priszokias prie 
vaikino, szaukdamas:—Asz ta- 
via užmuszu, tu prakeiktas 
iszunie! —reke kaip pasiutias 
ir butu gerai .suteriojas vaiki- 
neli, kad nebūtu tėvas Ludviko 
ji nuvedias in grinezia ir gerai 
■iszperias kaili.

Lopeta sugryžias in savo 
kambari gilei užsimanstes. Ta
sai atsitikimas iszvere ant jo 
didele intekme. Ka czionais 
padaryti indant apmalszint di
dele rūstybe Ludviko, vienati
nio sunaus. Apricz jo turėjo 
tik dvi dukteres. Piktybe vai
kino augo su kožna diena. No
rints buvo geras ir dievobai
mingas, nes kada ji kas užrūs
tino, dingsta tuojaus jo visa 
rūstybe.

Lopeta atsiduso. Prie ko tai 
gal davest rūstybe! Saugok 
Dieve idant neateitu lig’ to, 
kaip atsitiko su žmogum ka 
mano brolis prasze priimt ant 
tarnystes. Ar-gi tankei duoda
mi girdėt, jog tas papilde žu
dinsta, isz priežasties didelo 
iužsirustinimo? Tas atsitiki
mas su Ludviku suminksztino 
szirdi prieszais taji žmogų ku
riuo da nebuvo matias. — Na, 
juk brolis mano Martynas ne
karta daug gero man padare,— 
pamanstydamas,— negaliu per 
tai atkalbet praszimo mano 
brolio.

Ir apsimantias, para’sze lai
szka pas broli, o ateinanezioje 
nedėlioję, atejas naujas bernas 
in jo grinezia. Augsztas isz- 
džiuvias žmogus, susibaiglas, 
tiktai pora akiu žibėjo ant vei
do. Atėjo su tokiom drapanom 
isztrintom, jog galima tuojaus 
suprast jog apie save suvis ne
sirūpino.

Bernas stojas priesz gaspa-1 nuoringai klausinėjo rodos 
dorių, pasveikino ji nuo brolio I Ambrazo, ir gyveno su savim 
kunigo. Lopeta pažiurėjo ant kaip du broliai, 
pribuvisiu nenoringai.

— Tai tu esi,— i
Nuo buvimo Ambrazaus, Isz- 

užklausc i tekėjo dvi dukters gaspado- 
trupai,— na, ka karta prižade-1 riatis, kuriuose gavo darbszius 
jau, ta ir da'laikysiu!
—Ant užtikrinimo savo žodžiu

| padavė jam ranka. Paėmė ja

si, pabueziavo ja. Lopeta paju
to ant rankos nupuolanczias 
dvi aszaras.

Paszoko in užpakali ir tarė 
susigraudiniasi: — Labai tave 
sunaikino tenais,—Naujai pri- 
buvias da daugiau pasikloino- 
jo, rodos norėjo pult Lopetai 
in kojas. Matydamas toki nu
sižeminimą, da daugiau szirdi- 
je Lopetos pasidarė susimileji- 
mas ant nelaimingo, ir isztare;

— Na gana jau to,—atken- 
tai,— dabartės ne esi arszesnis 
už kitus. Kas buvo, tai buvo,— 
bukie dabar geru žmogum!

Teip gavosi in namus, Lopė
te tasai naujas bernas,—vardu 
Ambrazas,— ir pasiliko jame 
per ilga laika.

Kiti bernai divyjosi jog gas- 
padorius priėmė nauja berną 
laike bedarbes, o niekas neži
nojo, kaip apie ji patemint. Pa- 
temino tuojaus, jog naujas ber
nas pats sau jieszkojo užsiėmi
mo ir tuojaus pradėjo murmėt 
jog nori g&spadoriui prisige
rint. Matydami vienok jog 
pats tai daro isz savo noro, pa
liko ji pakajuje.

Kada norints žinotu isz kur 
jisai pribuvo priesz tai,—nes ir 
to niekas negalėjo dažinot.

Kožna meta, kada atėjo toji 
diena kuriuoje pribuvo ant tar
nystes, ateidavo bernai in kam
barį gaspadoriaus^ duris užda- 
rindąyo ipąskui. save jr pasilik
davo su gaspadorimli per koki ' 
laika.

— Labas rytas ponas gas- 
pador,—pradėdavo kožna kar
ta,—-szendien vėlą praėjo me
tas.

—• Žinau apie tai, linguo
damas su galva Lopeta.

— Ar turite priesz mane 
ka toki, ar gal esate isz manias 
neužganadintaisj o gal jau ne
norite manias ilgiaus laikyt 
pas savia?

—■ Nieko neturiu prieszin- 
go priesz tave;, buvai geras, 
pasilik!

— .Tegul jum Dievas už tai 
užmoka, dabartoisu pasimelst 
už jus gaspadof.'

Lopeta nie,kaitos negalėjo at- 
sipraszyt nuo to, idant bernas 
norints buvo metuose ligus jam 
idant nepabueziuotu jam ran
kos. Po tam eidavo in bažny- 
czia.

Tankei po tam, galema buvo 
matyt gaspadoriu užsimanstes 
prie lango. Kiti bernai duotu 
Dievas žino ką už tai idant ati
dengi slaptybia gaspadoriaus 
su Ambrazu. Nes viskas ant 
niek. Ant galo, gaspadorius 
nieko nežinojo apie savo berną 
daugiau kaip tik, jog persėdė
jo kalėjime keliolika metu už 
žudinsta. Nenorėjo Ambrazo 
klausinėt daugiau, ir atnauji- 
net senu žaiduliu. Ne karta 
vaktavo ji kaip dirbdavo sun
kei ir malszei, o kaip kada pa- 
temindavo kaip nekarta asza- 
ros biredavo jam isz akiu, o ta
da Lopeta suprato jog tame 
žmoguje randasi neispasaky- 
tiiiais gailestis, ir pastaiiavijo 
būtie gerum del vargszo.

II.
Teip perėjo keliolika metu. 

Pribuvinejo nauji tarnai ir ve-, 
laprasiszalindavo, o Ambrazas 

j visus iszbuvo. Gaspadorius

ir gerus vyrus. Jisai palidejo 
dievobaiminga gaspadine am 
kapiniu, verke sykiu su gaspa- 
dorium ir vaikais prie josios 
grabo. Simus gaspadoriaus 
iszaugo ant pikto ir didelio 
musztuko, o Ambrazas rūpin
davosi jog isz tosios piktybes 
nieko gero neiszejo ir da inves 
ji in kokia nelaime. Susiraukė 
nemažai, kad Ludvikas atvedė 
in namus gasipadine, o norints 
buvo gana turtinga, bet pikta 
motere ir su dideliu liežuviu 
kuri turėjo vis amt savo pasta
tyt. Susigraudino labai, kada 
dažinojo jog senas Lopeta ati
davė gaspadorysita in rankas 
sunaus, o name užstojo naujas 
veidmas gaspadorysities.

Nekarta nedeldieniais perlei
do senas Ambrazas su savo 
gaspadorium ant pasikalbėji
mo. Kartais užeidavo kalba ir 
apie Ludvika. Visame kaime 
žinojo, jog Ludvikas siu savo 
paezia vede gyvenimą svarbin- 
ga, o kalte buvo abieju. Ne 
kartais būdavo toki riksmai 
grinezioje Ludviko, jog net vi
si kmaimynai 'susibėgdavo.

— Kaip tai man szirdi skau
da, jeigu matau savo vaikus 
gyvenanezius nesutikime, o ne
galėdamas in ju reikalus insi- 
kiszt!—kalbėdavo ne karta 
Lopeta, in Ambraza.

— Du kietus akmens sunku 
sumu'szt, žinoma apie tai liū
dna istorija,—ilga istorija,— 
istorija nelaimes mano. Per 
savo staigumą pasilikau žudin- 
tojum. Tarė Ambrazas, su gai- 

JLflSteyv, v : -y
Senis klausė gdei perimtas. 

Tai liūdna, tarė po ilgam lie
jimui,— kokiu nieku yra su
tvėrimu žmogus., kaip .lankei 
negali apsigyvent nog savo 
bjauru paprastimu. Dieve!... 
Dieve,— .kada pamanstau, jog 
ir Ludvikui gali kas panaszau- 
atsitikt,— .gailestis mane api
ma!

— Ambrazai,—tarė toliaus 
Lopeta,— praszau tavias ant 
visko, ka laikai szventu, te- 
min ant mano vaiku, idant ne
atsitiktu kokia nelaime, žinau 
jog Ludvikas negali savim su- 
sivaldyt!

— Mano geradejau, asz nie
kados neužmirsziu ta ka man 
padariete priesz dvylika metu.

—■ Padarysiu viską ka nuo 
manias reikalauji!

Labai buvo linksma apie ta 
laika karezemoje ant ątpusko 
Raukenuosiai. Jaunas Lopeta 
sėdėjo tena,is už stalo, gerda
mas ir loszdamas isz kazyru. 
Namie pyko pati, ir nemažai 
mansite, kaip tai iszbars savo 
vyra, kada tasai sugriž namon ?

Už stalo sėdėdamas, visas 
inirzias, temino su karszcziu 
dalindamas kazyras, nes jam 
iszdalinimas kazyru iszrode 
per nuobuodus, per tai, s'taigai 
isztrauke isz ranku vienam isz 
graijutu kazyras ir pats pradė
jo dalint, iszgrajino szendien.

— Turi szendien nepapras
ta giluki Lqpeta, paszanke vie
nas isz regėtoju.

Jisai liktai palingavo su gal
va, o kiti pridėjo:—Teip gilu
ki, net bjauru žiūrėt!

Sztai pakilo visi nuo .stalo ir 
prasidėjo riksmas, o labiause 
dūko . Lopeta, szaukdamas 

. kaip pasiutias:—- Latrhi visi, 
kas man drįsta pasakyt ir ma
ne sndint, jog negrajinu teisin- 

; gai, man Lopetai!

SAULE ” Nahanoy City, Pa.
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BALTRUVIENE

MANSTO KAIP ISZLEISTI IR PADALINTI PENKIS BILIJONUS DOLERIU.
W. N. Cotlon, direktorius kontroliavimo visokiu valdiszku darbu WPA, su savo pagialbi- 

ninkais apminstineja kokiu budu butu geriausia iszduoti penkis bilijonus doleriu ant viso
kiu darbu ii■■suszelpimo bedarbiu. Yra tai sunki užduotis iszleisti penkis bilijonus doleriu 
nes tai milžk iszka suma pinigu bet demokratai žino kaip juos iszleisti.

iszminti nges-

— UžmuS'Zi tave,— kaip 
da karta man ta paantrinsi!

— Ne karta,— nes szimta 
tukstaneziu kartu pasakysiu, 
jog apgaudinėji!

To jau buvo už daug. Lopeta 
szoko kaip Ievas ant kalbėto- 
jaus ir suėmė už giarkles.

— Stipk prakeiktas!—pri
spausdamas savo auka prie 
sienos.

Nes kelioliki
niu atsiyrė abudu, o inirszusi 
Lopeta iszmete atikam Bando 
da insigaut iii vidų, nes ant 
niek. Pagriebė Užmesta laukan 
kepuria, užkinko arklius in ve
žimėli ir grauždamas dantimis 
nuvažiavo kaip viesulą namon.

Ambrazas jau kelis kartus 
grižo isz lauku, idant atimt pa
liepimus gaspadoriaus del 
szeimynos.

Saule jau pradėjo tekėt isz

žinojo isz Rankenų. Važiavo 
rodos kad pa^id ji vijosi 
pekla. Ir teip stojo priesz 
grineze visas be žado.

Inpuole in grinezia, Ambra
zas vos patalpino arkli. jn tvar
ia, kad iszgirdo riksmą, isz 
grinezios. Storaą balsas vyro ir 
keiksmai maiszesi su rėksmu 
moteriais. '' . .

— O Dieve mano, kas isz to 
pasidarys?— atsiduso Ambra- 
ZaS. ~

— Bezdžionka prakeikta, 
užriko Ludvikas!— kaip, tuo
jaus neuždarisi. sunki ir neap- 
simalszinsi,—tai užmušiu ant 
daigto!

Po tam davėsi girdot verks
mas moteres, ir keiksmas vyro 
per ka dasiprato. Ambrazas, 
jog Lopeta pakele ranka ant 
savo moteres.

—• Del meiles Dievo, ka 
czionais pradėt!—paszanke in 
save Ambrazas. Teip juos pa
likt negalima!

Dabartės gaspadine kaip ro
dos iszsigavus isz ranku savo 
vyro, pradėjo da daugiau ant 
vyro iszrasti.

—• Motor,— duok man pa
ką j u,—ba asz tave czionais 
tuojaus padesu negyva!— su
riko vela Ludvikas.

—■ Jėzau Maria!— paszau- 
ke Ambrazas,— bus nelaime!

Inbcga in priemene. Kam
barį stovi Ludvikas su pakial- 
ta ranka kuriuoje žiba peilis. 
Priesz ji stovi pati, isztrauke 
rankas ir reke:

—/Na-gi kirsk,—jeigo ne- 
bijei,—norint.s karta, pasibaigs 
mano vargai,—.na pradek!—ir 
vela pradėjo ant vyro visokiais 
žodjiais pliaukszt.

Šatai pastojo nežmogiszkas 
riksmas, vyras metasi su pei
liu ir kirto ypa.

Nes 'kas tai? Tame karte

metėsi terp Ludviko, o paezios 
kas tokio 'tamsio, o kad tasai 
jau negali rankos sulaikyt, du
re in tamsu szeszeli.

Isztrauke peili persigandęs. 
Pilna kraujo ant peilo. Vien 
kart Ambrazas,—Iba tai jisai 
mėtėsi terp poros,-—puola ant 
grindų su dejavimais.

— Jėzau Maria!— Ambra
zas, isz kur tu czionais gavaisi 
reke persiigandus gaspadyiie.

Lopeta kvailys 'žiuri ant pei
lio sukruvinto, tai vela ant 
Ambrazo, gulinezio kraujese ir 
vaitodamas: — Ambrazai,— 
kas tai,—ar pataikiau tave?

Piktybe tuojaus apleido ji, 
o in vieta josios davėsi matyt 
didžiausias persigandimąs. 
Pradeda sau isz galvos raut 
pla ukus,—-Ambraza i,—j u k tai 
ne teip szlektai,—o mano Die
ve,—kas do nelaime! ft,-. • $

Asžt timi nite- jfrgdto- bm< 
teip pavojingu, peilis inejo 
czionais, in krutinę,—sudeja
vo Ambrazas, uždare akis ir 
apleido ji pajiegos. Ludvikas 
su paezia pakele Ambraza ir 
nunesze ant lovos.

----- DA BUS------

Jeigu Nori Būti Nuo 
Visu Mylėtas

§ Neatradinek klaidu savo 
kaimyno.

§ Neniekink to dJigto kat
ro neturi.

§ Nesiginczyk nuolatos no
riais ir turėtum teisybe.

§ Neklausinėk už daug apie 
kitu reikalus, norints tai butu 
tavo prietelei.

§ Nemanyk ir netikėk kad 
kiti žmones ant svieto yra lai
mingesni už tave.

§ Netikėk visom piktybėm 
kurias t'au vieni apie kitus pa
sakoja.

§ Nepaan'trinek tuosius lie
žuvius kuriuos girdėjai, no
rints tave tieji lie'žuvei ir labai 
užimtu.

§ Nesirodyk svietui nusku- 
rie< ir murzini,.jm'mrydamas,

Apie Skrantus viena jauna
marte atsirado,

Vai szirdeles, labai lėta vyra 
gavo,

Tas ant visko per pirsztus 
žiuri, 

Džiaugėsi kad linksma mote
rėle turi.

Teisybe, linksmas ir zulinasi, 
Nesenei vienas gerai ja isz- 

koliojo,
Na ir už tai pro va turėjo, 
Bobele ant jo prigunde, 

Josios vyras ji apskundė, 
Bet proves nelaimėjo, 

Pati kasztus užmokėjo.
Geriausia kaip vyras narsus, 

Nulaužė bobai ragus,
Tada nereikėtų provotis, 

Po sudus dienomis trankytis,
Pinigai be reikalo ant provu 

, iszeina,
O tas pinigas sunkiai žmogui 

pareina.
Sakalelei, geriau diržą pa- 

mirkykit, 
Bobai gerai kaili iszdirbkit, 
Ba jeigu valia bobai duosi, 
Tai suvisai nusibankrutysi.

* * *
Vienam miestelyje ant egzc

Ju nusirinko, n pm

Gera Vieta Cziepyt
Laike prasiplatinimo raupu 

Virdžinijoj, mažam miestelyje, 
daktarai priverstinai cziepino 
tenaitinius gyventojus. Sena 
nigerka, kuri dirbo skalbiny- 
czioje, nesidavė sau cziepyt in 
ranka sakydama kad su ja tu
rėjo dirbti.

— Tai kitokios rodos nėra 
kaip turesiu'cziepyt tave in ko
ja, — tarė jai daktaras, — o 
ten nebus tau perszkadoje ta
vo darbe.

— Ne ponuli, negaliu duoti 
cziepytis ant kojos.

— Na tai ant kokios dalies 
kūno nori būti cziepyta?

Sena juoduke mistino ilgai 
ir ant galo atsiliepė:

— Jaigu' tau vis tas pats 
kur cziepyt tai gal ant užpa
kalio nes asz retai kada sė
džiu ...

kad tave ir taip visi pažysta.
§ Neniekink tavo darbinin

ku arba vargingesnių ir men
kesniu žmonių už tave.

§ Nesipusk per virsz ir ne
sirodyk per virsz savo stono, 
nepaniekinek vargingesnius už 
save.

§ Niekados iidszandyk isz 
tikėjimo kitu žmonių nes tuom 
save paniekinsi akyse iszmin- 
tingu žmonių.

Sziaucziai ne
eis in Dangų

GERAS ATSAKYMAS.

Katilius kalba in sziaucziu: 
Vargingiausi žmonys ant svie
to tai yra sziauczei, nei vienas 
isz ju nesigaus in dangų, nes 
visi, aniolai ir szventieji vaik- 
szczioje basi danguje, o peklo
je czeveryku nereikalaus nes 
lenais apsiavimai nuo liepsnos 
ne ilgai laikys. Kas dedasi su 
sziaucziais po smert tai sunku 
inspeti. Lyg sziam laikui ne
turime apie tai jokio iszaiszki- 
nimo o gal ponas Drataitis man 
iszrisztu.

Sziauczius in Drataiti:—To 
dalyko asz negaliu iszreikszti, 
bet tik tiek žinau kad visi kati
lai gausis po smert in pekla, 
kur ju daugiausia reikalaus.

viskas buvo gerai, 
Bet kada susirinko in narna, 
Tai szirdeles, jau buvo gana.

Visokiu gerymu buvo in vales, 
Buvo matyt ir paneles, 
Gere visi ir uliavojo, 

Mergeles sau ir nieko nepa- 
- vydejo,

Nekurios net sukniubo, 
Tai smarves invales buvo, 

Žmogų net szlyksztumas eme, 
Kaip jos bjauriai veme,

Nekurios net po kėlės dienas 
gulėjo,

Ba vos neiszveme sau viduriu, 
Ir žarnų.

O tai vis munszaine, mano 
mergeles,

Iszliuosavote isz czyscziaus 
puikiai duszeles, 

Bet neiszliuosavote tik in- 
grandinote,

Jeigu taip bjauriai pasirodote. 
Sziadien visi isz jus juokėsi, 

Net už pilvu laikosi.
Jeigu da taip padarysite, 
Tai nuo manes gerai in kaili 

. gausite.

* * *

Profesorius kalba iii medici
nos studentą:

— Mikamiszki, pasakyk tu 
man, kokia tu rodą duotum del 
tokio kuris paimtu truciznos?

Studentas: — Liepcziau tuo
jaus paszaukti kunigą kad duo
tu paskutini patepimą.

KAIPGI GALI VALGYT?

— Ar-gi tu Pilipąi niekad 
nevalgai sūrio?

— Ne, brolau.
— Kodėl?
— Nes mano pati ji suvalgo.

KAIP TU MAN, TAIP 
ASZ TAU.

Ponas nusiuntė savo tarnai
te pas kaimyną su tokiu reika
lu:

— Mano ponas duoda jums 
labas dienas ir praszo kad nu- 
szautum savo szuni nes per lo
jimą negali miegot naktimi.

Kaimynas: —Pasakyk savo 
ponui, ir duok jam laba diena, 
kad butu taip malonus nutru- 
cyt savo duktere ir sukapot 
fortapijona. nes per juos asz ne
galiu miegot.

Arti Pottsvilles viena boba,
Badai labai nedora,

Savo vyra ant niek verte, 
Gal butu padarius ir smerti,

Bet žmogelis ja pamėtė, 
Ba negalėjo ilgiaus dalaikyti,

Bobelei tik to ir reikėjo,
Ba maitele, sau 'kita turėjo, 

Sziadien dabar gerai lėbauja, 
Antra vyra labai garbavoja,
Ar-gi jau žmones negali rodą 

padaryti,
Tokiai bobai gerai pirti už

kurti?
Geriausia, smala iszszmaruoti.

Plunksnom apipilti, 
Ir ant vėjo paleisti, .

Dzievaž bėdos daugiau ne
turėtu,

Jeigu tai padarytu.



i______________

ŽINIOS VIETINES
— Naujas vaistinis plentas 

tarp Hometown ir Hauto, jau 
pradėtas dirbt prie kurio aptei
kė daugelis žmonių darbus. 
Tasai •plentas prasidės nuo Ma
hanoy—Hazletono in Tamakve 
ir eis per Tamakves Heights.

f Praeita Ketverge vaka
ru, kada Vincas Andziulis, 48 
metu, ėjo skersai Centre uly-j 
ežia, likos pataikintas per au
tomobiliu kuri vare Stasys Ka
lisz, isz McAdoo, aplankyda
mas perskelta pakauszi, sužei
dimus kaklo, veido ir ant viso 
kūno. Nuvežtas in Ashlando li
gonbute mirė apie 11-ta vai.'ta 
pati vakara. Kalisz tuoj pasi
davė in rankas palicijos nes 
bandė iszsisukt isz kelio kito 
automobiliaus ir nemate einan
ti Andziuli. Velionis pergyve
no mieste apie 20 metu, gimė 
Lietuvoje isz kur pribuvo apie 
30 metu adgal, pirmiausia ap
sigyvendamas Wilkes-Barre. 
Apie szeszi metai adgal likos 
sužeistas kasyklose ir aplaiki- 
nejo paszialpa. Buvo nevedes. 
Badai turi du brolius, Brook
lyn, N. Y.

— Povylas Davidok, 45 me
tu, ir jo draugas, Emilius Mi- 
kum, 42 metu, likos apimti per 
“blakdampa” laike darbo Mo- 
rea kasyklose bet in laika li
kos surasti ir nuvežti in Asli- 
lando ligonbute.

t Margarieta Ausztriene, 
(po tęvais Lenarcziute), kuri 
pirmiau gyveno Mahanojuje, 
mirė namie po 1966 Valentine 
uly., New Yorke, praeita Su- 
■' 'ta sirgdama apie 2 menesius.

< metus adgal velione nusi
usto in lenais. Pribuvo in 
■jpjj apie 50 ftietu adgal isz 

Kalvarijos, Lietuvos. Jos vy- 
yas, Antanas, mirė mieste apie 
9 metus adgal kaipo ir vedusi 
duktė Elena Hane mirė apie 
du metus adgal Jersey City. 
Velione paliko dukteres Mar
garieta, Mare ir Ona namie ir 
Agota Hickey isz Jersey City. 
Taipgi sūnūs Juozą, mieste ir 
Joną, Waterbury, Conn., ir se
sers duktere Antaniene Dulins- 
kiene, 416 E. Market uly., isz 
kur velione bus palaidota 
Utarninko ryta su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje. Ve
lione prigulėjo prie S.L.R.K.A. 
susivienijimo ir Szv. Ražan- 
cziaus draugystes.

MUŽIKAS IR PONAI.

Mužikas, prisižiūrėdamas 
kaip kukorius pagamineja var
les del savo ponstvos, labai 
tuom nusistebėjo ir sudejas 
rankas kalbėjo:

“Acziu Dievui už tai kad 
priesz mus pirma sutvėrė po
nus kurie ėda varles nes kitaip 
mes butum tureja jas valgyt."

Gerkit ir Reikalaukit

...LEBANON...
VALLEY EXPORT 
ALU - PORTERI - ALE 
Jus visus patenkins nuo 

pirmo poragavimo!

ANT. DZIADOSZ
438 W. Mahanoy Avė., 
MAHANOY CITY, PA.

Telefonas 59-J.

Agentas Del Miestu: 
Mahanoy City, Shenandoah, 

Gilberton,' Frackville ir Tamaqua

SHENANDOAH, PA.
— Panedelyje prasidėjo isz- 

ardymas Home bravoro. Dar
bas užims apie du menesius 
laiko, visas materijolas bus 
parduotas. Home bravoras bu
vo gerai žinomas visoje aplin
kinėje ir kitados iszdirbinejo 
gera alų. Nuo kada žeme pra
dėjo slinkti in kasyklas, bravo
ras likos panaikintas kaipo pa- 
'vojiilga vieta. f

t Juozas Besparis, 38 me
tu, kuris gimė Lost Creek ir 
kuris asztuoni metai adgal isz- 
važiavo in Clevelanda ant ap
sigyvenimo, turėjo nepaprasta 
nelaime Clevelande. Besparis 
gyveno ant 1069 E. 69-tos uly. 
Eidamas ulyczia su savo drau
gu, Edvardu Szvalek, likos 
lengvai apibrozdytas per auto
mobiliu o jo draugas parmusz- 
tas. Besparis tuoj likos patai
kintas per kita automobiliu ku
ris jam sulaužė kelis szonkau- 
lius. Vos atsikėlė ant kojų 
kad sztai treczias automobilius 
ji pataikė nulauždamas jam 
strėnas nuo ko mirė vėliaus li
gonbute je. Velionis paliko pa- 
czia, dvi dukreles, dvi seseres 
ir broli Patriką, kuris gyvena 
St. Nicolas.

— Locust Mountain ligon- 
buteje, praeita sanvaite, pa
gimdė dvynukus pati James’o 
Buszkevicziaus, 128 N. Lehigh 
uly. Motina ir dvynukai svei
ki ir augs.

Frackville, Pa. — Ona Szu- 
ma, 22 metu amžiaus, ir jos 
sesuo Helena, 19 metu, likos 
skaudžiai sužeistos automobi
liaus nelaimėje artimoje Dark
water. Abidvi merginos likos 
nuvežtos in Pottsvilles ligon
bute ant-gydymo. Kokiu budo 
nelaime patiko tai merginos 
neapsake.

i Girardville, Pa. — Julija Di
lienė likos nuvežta iii Ashlan
do ligonbute ant gydymo kojos 
kuria sau iszsilauže puldama 
namie. Senuke sziadien jau- 
cziasi daug sveikiau ir neužil- 
gio apleis ligonbute.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Kingston, Pa.,— Apsivedė, 
gerai žinomas visiems czionais 
graborius Vincas Szukvietis, 
su panele Sabina Chmieliaus- 
kaite, isz Plymouth©.

Plymouth, Pa.,— Pittsitono 
ligoributeje buvo padaryta 
apendikso operacija, West Pit- 
tstonieczio Ksavero Marozo šu
neliui kuris dabar jau sveiksta.

Inkerman, Pa., f Antanas 
Rutkauskas, 29 metu amžiaus, 
15 Wood uly., mire Pittston li- 
gonbuteje, in kuria jis pasida
vė sziu metu, Rugsėjo 17-ta. 
Paliko žmona, tris brolius ir 
tris seseris.

— Praeita Ketverga szei- 
myna Bieliu, Kingstone, turėjo 
didele nelaime per sudegimą ju 
namo. Tame laike namie nesi
rado niekas ir nežino isz ko
kios priežasties ugnis kilo. Vis
kas sudege kas tik radosi na
mie.

Reading, Pa. — Mrs. Darata 
Shaffer, kuri turi vos 28 me
tus, prisipažino buk ji buvo 
isztekejus jau devynis kartus 
be jokiu persiskyrimu. Likos 
nusįunsta in pataikos narna UŽ 
ncmoraliszkuma.

APIE PAŽAISLIU
VIENUOLYNĄ

Szalto Vandens Vonios. Smu-' 
giai Vienuoliszkais Diržais.

Karceris po Pažaislio 
Bažnyczia.

VIENUOLES SU BRAUNIN
GAIS.

Pažaislis arba Kamen,dūliai 
gerai žinomi ne tik kaunie- 
cziams, bet ir platesnei Lietu
vos visuomenei ir net užsienie- 
cziams. In Pažaisli vežam? 
ekskursantai, o užsieniecziams 
Pažaislis rodomas, kaip graži I 
Lietuvos vieta, garsi nuo pire- 
szkariniu laiku. Ir isz tikriuju 
tarpe žaliu puszynu yra boksz- 
tais in dangų szaunanti Pažais
lio bažnyczia, szalia vienuoly
nas, apsodintas liepomis ir ki
tais medžiais. O toje gražioje 
vietoje, Pažaislyje yra tikras 
Vienuoliu Kazimieriecziu Cen
tras.

Pažaislyje j u gyvena apie 
100. Arti Kauno, o Kaune jos 
turi mergaicziu gimnazija, kai 
kurios vienuoles paczios lanko 
universitetą. Pažaislyje jos tu
ri pradžios mokykla ir paaugu
siu vaiku prieglauda. Toje 
prieglaudoje yra mergaicziu 
paimtu isz kitu prieglaudų ar
ba paczios ateina “ i szsižade j il
sios pasaulio fusztybiu nori at
siduoti vien Dievo tarnybai.”

Rugsėjo 12 d., isz Pažaislio 
vienuolyno (pabėgo Gene Na- 
yaslauskaite, 19 metu amžiaus. 
Kilus isz Paszventupio kaimo, 
Prienų vate. Slapta ji isztru- 
kus isz budriu vienuoliu ir 
miszku laimingai pasiekė A. 
Panemunes kurortą. Apie sa- 
vo gyvenimą varginga vienuo
lyne ir pabėgima Navaslaus- 
kaite prie visos eiles liudytoju 
placziai visuomenei žinomu 
Žmonių, sztai ka papasakojo: 
Kadangi jos motina nepasitu
rinti, o tėvas mires (motina 
jsztekejus už antro vyro, Mar- 
cziuldonio), tai ja su sesute at
idavus in Raudondvario prie
glauda. Prieglaudoje, Raudon
dvaryje, Navaslauskaite iszbu- 
vus keletą metu o paskui, be
ne, 1930 m., apie 30 mergaicziu 
isz Raudondvario perėmusios 
siesers Kazimierietes auklėti ir 
mokyti Dievui tarnaut.

Gyvenimas vienuolyne paim
toms mergaitėms esąs labai 
sunkus: dirbti reikia sunkiai, o 
maitinimas blogas. Mergaites 
gyvenanczios bendrabutyje. 
Ryta 3 vai., (žiema ar vasara) 
suskamba skambutis ir mer
gaites per 10 min., turi atsikel
ti ir apsirengti. Paskui-suklu- 
pdomos atkalbėti rožancziu, o 
po rožancziaus vienos eina kar
vių milžti, kitos kiaulių szerti. 
Vienuoles laikanczios apie 40 
karvių, tai. vienai jaunai mer
gaitei tenka iszmelžti. 7 lig 8 
karves.’Kiaulių ir-gi daugybe, 
kurias reikia apliuobti. Kol 
mergaites melžianczios kar
ves vienuole sėdinti tvarte ir 
dabojanti, kad mergaites, pie
no negertu. Tada mergaites in- 
sitaisiusios sziaudus ir insista- 
cziusios in kibirus melždamos 
atsigerianczios pieno, nes taip 
geriant vienuole nepastebinti.
Kiaulių szerikes pasmilaujan- 

czios isz kiaulių katilo, jos 
graibstanczios bulves ir val- 
ganczios. Valgomajame duo
na ir kt., valgiai esą užrakinti 
ir pasiimti, kada nori užkasti 
negalima. Ateisiu ir daržovių 
imti taip pat draudžiama. Mer
gaites ir ežia iszsigudrinusios: 
isžraunanęzios ropes arba mor
kas ir nugriežiiTsios lapus suso-

“SAULE” Maharoy City, Pa.

SYEIKINASI PER KANADOS RUBEŽIU.
L. D. Sevnrd (ant deszines) Amerikoniszkas inspekto

rius akcyžes, Highgate, Vt., sveikinasi su savo draugu, kuris 
stovį ant Kanįdiszkos puses rubežiaus, kada akcyzine stotis 
likos atidaryti ant New York—Boston Montreal plento. Ru- 
bęžteis stulpas stovi tarp ju.

prię lauko dar- 
• ginimo mergai-

: usnies: Jei mer- 
a, tai isz jos esą

dinanczįos in leme, kad vien
uoles tuszeziodvietos nepaste
bėtu. Mėsos eiliodama veik tik 
szven ta,dieniais. Mažesniosios 
gananezios gyvulius, didesnio
sios varomos ■ 
bu. Jokio atl 
tems nemokau a, amato ir dar
beliu nemokiu i, tik retkarezia- 
is surengia pakaitas apie au
klėjimą ir do ovinima.

Žiaurios Bi 
gaite nusikalt: 
atimama pataline ir turi gulėti 
ant pliku grindų. Bet jei vie
nuoles labiauįinpykinamos ta
da blogai.Navaslauskaite pasa
koja, kad ji viena syk ganius 
karves ir beganydama užmi
gus. KarvesJper avižas nuėju
sios net in dįiržu.s. A’ienuoles 
miegale piemene užpuolusios 
lupti. Aluszamoji griebus už 
diržo, bet pataikius, už 
ir nutraukus berete ir 
ežius, kad vienuoles 
kaip kulnis, nuskusta, 
vienuole ant Navaslauskaites 
labai perpykus ir vienuolyne 
jai iszkelus tikra pirti: Navas
lauskaite buvus inmesta in ru
si po bažnyczia ir tamsoje isz- 
laikvta dvi sanvaites.

galvos
pama-

Karceryje po bažnyczia at- 
liekancziai bausme valgyti vie
nuoles duodanezios tik viena 
syk per diena. Atekare atnesz- 
anezios antklode, o ryta vėl ati- 
manezios. In karceri nusikal- 
tusios mergaites temetamos ir 
1—2 paroms. Vienuoles prak- 
tikuojanezios ir dar viena kan
kinimo būda: suriszanczios 
rankas ir kojas, prileidžiancz- 
ios vonia szalto vandens ir na- 
rinanezios kelisyk in vandeni.

Populiariausias muszimo in- 
rankis,—odiniai diržai, kuriu 
vienuoles prasižengusios mer
gaitėms nesigailinczios. A’isa 
egzekucija vykdanezios vien
uoles Leonija, Seles tina ir Ag
niete. . ’ Už plauku mergaites 
mėgstanti tampyti Karmelitu 
vargoninko (lukte pastalente 
(kandidate in vienuoles). Atele.

Esant tokioms gyvenimo są
lygoms kiekviena mergaite st
engias isz vienuolyno isztrūk
ti. Jos bėga, o vienuoles gan
do. Sziemet ir-gi pabėgusios 
isz ten kelios mergaites. Mer
gaites isz bendrabuezio 
'szokaiiczios su cziužiniais, 
kaip su parasziutais. Navas
lauskaites sesuo ir-gi su czin- 
žiniu iszszokns pro Įauga ir pa
bėgus; vienuoles jos nesugavu- 
sios. Pavasari pabėgusios dvi 
mergaites: Brone Krasauskai
te 15 metu amžiaus ir Ona Ge-

naite 17 metu amžiaus. Jos su
griebusios laiveli yrusiosios 
per Nemuną ir prigerusios. Po 
to tevyko vyriausioji sesuo A- 
gniete buvus pažeminta in jau
niausias už nejprižiurejima. Da
bar bendrabuezio langai esą 
apkalti grotomis, kaip kalėji
me, ir pro langus mergaites jau 
nebegalinczios iszszokti. Kaip 
pabėgus Navaslauskaite: Ru
gs., 9 d., ryta ji kiaules paszer- 
us ir sĮirukus-Petrasziuriu link. 
Jau buvus laimingai perėjus 
Petraszi anas, bet ežia vienuo
les važiuotos taksi automobiliu 
ja pasivijusios ir susigrąžinu
sios. Pažaislyje diržais muszu- 
sios. (Mergina sumusžta, žymu 
mėlynės). Sumusžta inmetu- 
sios po bažnyczia in rmi ir isz- 
leidusios tik Riigs. 12 d., ryta, 
K e t v e r g ę. Navaslauskaite 
muszama prisiekus nebėgti, bet 
szirdyje buvus pasiryžus žūt
būt vienuolyną palikti. Aviena 
ryta ji bulvių laiszkus skynus 
ir neszus kiaulėms. A’ienasyk 
parėjus ir iszejus, antra syk 
taip pat, ir, kadangi niekas ne
matė, pasilenkus per bulves pa
siekus miszka. Lijo, tai labai 
perszlapus ir suszalus. Netoli 
Petrasziunu užėjus pas viena 
žmogų, kuris jai davės paltuką 
(Ji iszbego plona suknele), ap- 
szilde. Ji pasileidus tolyn m 
kelione ir laimingai pasiekus 
A. Panemune. Dabar rūpinas, 
kaip nuvažiuoti ligi Prienų. 
Navaslauskaite sako: kad pir
madieni ja atsivijusios taksi 
trys vienuoles: Leoliija, Seles- 
tina ir Brunoną, Selestina szo- 
feriaujanti. Kadangi jos va
žinėja ir naktimis, tai turin- 
czios ir revolverius. Tai prie 
liudininku pasakojo Navaslau
skaite. Pasakojimas kiek su- 
szvelnintas. Butu gera, kad ta 
dalyku kas nuodugniau isztir- 
tu!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 
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Kas Neklauso Geros' 
Rodos, Nebus Iszmin- ' 

tingu Niekados
j Pottsville, Pa. — Du Lietu-’ 
viai (nesakysiu isz kur nes vi-Į 
si juos gerai pažysta Scuylkill 
paviete), atvažiavo pas advo
katą, savo tautieti, kad užves
ti teismą in suda apie pavogi-■ 
ma vieno dolerio. Advokatas 
pirmiausia liepe papasakot vte 
sa atsitikima kaip vagysta at-l 
siliko. Taip vienas isz nu-1 
skriaustųjų pradėjo pasakot: , 

į — Tai buvo szitaip, ponas' 
.advokate: atėjome mes in kar- 
cziama ir iszsigerem po stiklą 
alaus. Padėjome ant baro po
pierini doleri, prie mus stovėjo 
kokis tai nepažystamas žmoge
lis, stvėrė už dolerio ir smuko 
per duris. Pradėjome paskui ji

KONTROLIUOS ALKOHO
LIO PARDAVINEJIMA.

Franklin Chase Hoyt,? isz 
New Yorko likos paskirtas per 
prezidentą Roosevelta kaipo 

I kontroleris pardavinėjimo al- 
koholiaus. ,

vytis bet tasai buvo greitesnis 
ir trumpam laike isznyko jis 

'mums isz akiu. Atėjome adgal 
in saliuna ir praszem saliunin- 
ko kad mums skriauda sugra
žintu nes pinigai gulėjo ant ba
ro bet jisasi da mus iszkoliojo 
bjauriai ir iszvare laukan. Da
bar norime kad tamista užsi
imi umei užvedimu teismo 
priesz taji saluninka.

Advokatas būdamas teisingu 
žmogum ir žinodamas kad 
skundikai nieko nelaimėtu, 
pradėjo jiems iszaiszkinti apie 
tiesas ir kad neu'žsimoketu pi
nigu praleidindt suduose už 
taip maža dalyka bet geriau 
butu kad iszsigertu sau po ke
lis ir eitu namo.

Isz tokios rodos nebuvo už- 
ganadiiili ir sumanė nueiti pas 
kita ant rodos, pas Amerikoną.

Ateja pas poną lojeri Szmi- 
ta, apsakė visa atsitikima ir 
užklausė ar priims teismą. Tas 
šu mielu tebru apreiszke jiems 
kad teismą užves bet ant ran
kos reikalauja po deszimts do
leriu. Lietuviai susiraukė ir 
užmokėjo pinigus. Lojeris pa
sakė jiems kad ateitu už trijų 
dienu.

Kada musu skundikai atėjo 
ve'la pas lojeri, tasai iszsieme 
popierini doleri isz kiszeniaus 
ir paduodamas jiems tarė:

— Sztai jusu doleris kuri va
gis buvo paemes, mano detek
tyvas pagavo ji ir privertė kad 
pinigą sugražintu nes kitaip 
turdtu eiti iii kalėjimą o kad 
pinigą tuojaus atidavė todėl ji. 
paleido ant liuosybes.

Iszgįrde tai, abudu skundi
kai nusiminė, pasiėmė doleri 
bet norėjo kad lojeris užveltu 
teismą ne kaip sugražintu pini
gą bet tasai taip in juos atsi
liepė:

— Mai f rends, ko jus dau
giau reikalaujate? Pagavau 
vagi, atėmiau jusu doleri, už
mokėjote man kas priguli iv 
galite sau dabar eiti namo. Su 
tais žodžiais pasakė ‘‘Gud 
bai” ir užtrenkė durimis.

Kiek tai panasziu žmonių 
randasi ant svieto kurie ne
klausydami savo tautfeczio ro
dos, eina pas svetimtauezius ir 
pagal ju rodą eina. Praleidžiu 
deszimts kartu kiek sude isz- 
leidžia be jokios naudos, kaip 
tai augszcziaus pasakome. Ži
noma. kad lojeris nejeszojo va
gies nes be jokio ergelio uždir
bo po deszimts doleriu nuo kož- 
no.

Antras atsitikimas buvo se
kantis:

Pas redaktorių szio laikrasz- 
czio atėjo tūlas žmogus su pra- 
szymu kad jam i suversti ant 
Angliszkos kalbos daviernasti 

rkii-ria apteikė nuo sesers isz 
Lietuvos kad galėtu atimti pa-

szialpa (kompenseiszion) isz 
kompanijos už užmuszima jos 
brolio. Sake jisai kad jau buvo 
pas kelis žmonis kurie nuo jo 
paėmė po 15 ir 25 dolerius už 
taji darba bet daviernastis bu
vo negerai padaryta. Ant galo 
atėjo pas redaktorių melsda
mas kad jam iszverstu ir už tai 
užmokės. Redaktorius pareika
lavo mažo atlyginimo bet žmo- 

. gelis nenorėjo užmokėti ir isz- 
' ėjo. Po keliu sanvaieziu vela 
atėjo gailėdamasis kad buvo 
pas tūla notara kuris pareika
lavo nuo jo 25 dolerius už ta 
darba. Sutiko sziuom kartu už
mokėti redaktoriui atlyginimą 
už darba ir po keliu menesiu 
vela atėjo dekavodamas kad 
daviernastis buvo gerai pada
ryta ir priimta per Lietuvos 
valdžia. Nereikalingai žmoge
lis iszdave apie 50 doleriu o 
jeigu butu isz pradžių klausės 
rodos'tai neimtu jam tiek kasž- 
tavus daviernastis.

Tai vis buna taip su musisz 
kiais: t‘kada beda tai pas Žy
dą o po bėdai pabueziuok Žy
dai.”

sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekus*

Skaitykite “Saule”

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 

! Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- MS 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Į 
Grabu. Laidoja nu- 
mirlieus pagal naujau- I

šia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininko Įmoterems. Prieinamos JL__  prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

Szi Banka yra Narys
x Federal Reserve System

IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

—$—
Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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