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Isz Amerikos
DEL MEILES SAVO PA- 

CZIOS NUKIRTO SAU 
PIRSZTA.

Johnstown, Pa. — Mikolas 
Krysiuk, norėdamas per tikrint 
savo paezia kad ja myli ir kad 
vyrai gali daugiau nukensti be 
jokios 'baimes, nupjovė sau ma
ža pirszta kaireses rankos. Mi
kolas, kuris turi 40 metu, laike 
ginezo su paezia apie kanezias, 
paniekino moterių drąsumą 
girdamas vyrus, iszejo laukan, 
nukirto su kirvuku sau pirszta 
ir inejas in grinezia, parode pa
ežiai kruvina pirszta kaipo 
davada savo drąsumo. Krysiu- 
kiene taip inirszo ant savo vy
ro kad paliepė jam iszeiti lau
kan ir nukirsti sau verszio gal
va bet lyg sziai dienai Mikolas 
lojo paliepimo neiszpilde.

ŽIURKE JAM PARODE KUR 
BUVO PASLĖPTAS 

SKARBAS.
Harrisburg, Pa. — Kada 

George Weldmann žuvavo 
prude, staigai paregėjo didele 
žiurke kuri iribego tarp dvieju 
dideliu akmenų. Isz akyvumo 
nuėjo pažiūrėt kur žiurke din
go ir pakeles viena isz akmenų, 
patemino po juom paklode ku
rioje kas tekis buvo suvyniota. 
Atriszes pundeli nado jame 
daugybe sidabriimi peiliu, 
szauksztu, puodeliu ir kitokiu 
sidabriniu indu kaipo ir dau
geli auksiniu dalyku. Buvo jis 
skaitės kad banditai buvo api- 
pleszia kelis kromus keli mene
siai adgal ir suprato kad tai 
tieji dalykai. Nunesze viską 
ant palicijos kur persitikrino 
kad loenininkai buvo apgarsi- 
nia dovana 500 doleriu už su
grąžinimą pavogtu dalyku. 
Nudžiugo žmogelis isz dovanos 
nes buvo’bedarbis ir žuvavo ta 
diena kad iszmaityt savo szei- 
mynele.

STUDENTAI ATSISAKĖ 
PAGERBT AMERIKONISZ- 

KA VĖLIAVA.
Middleburg, Pa. —- Keturi 

studentai czionaitineje publiki- 
neje mokslaineje atsisakė pa
gerbt Amerikon i szka vėliava. 
Motina vaiku, Mrs. Bessie 
Diek, apreiszke mokslo direk
toriams kad “kolei Amerike 
bus tokia valdžia kokia szia
dien yra tai neužsimoka pa
gerbt tokia vėliava.”

Minersville, Pa. — Czionais 
panasziai atsitiko kur dvi se
sutes atsisako pagerbt vėliava. 
Canonsburg, Pa., taipgi du bro
liukai atsisakė pagerbt Vėliava 
nes prigulėjo prie kokios tai 
tikejimiszkos szakos kuri ne- 
pripažysta gebbti jokia vėlia
va.

Jeigu toki žmones, gyvenan
ti sziam laisvam sklype, aplai
žydami visokias geradejystes, 
nepagerbia musu sklypo vėlia
vos tai geriau valdžia padary
tu kad tokius iszsiunstu ant 
kokios salos kur nepripažytu 
jokios vėliavos. Žmones nepa
gerbdami vėliavos savo sklypo 
yra netinkami jame gyvent.

NEGALĖJO TIKĖ
TIS PASZIALPOS

APLEIDO SZEIMYNA; SU- 
GRYŽO IR SPYRĖSI NUO 
VAIKU KAD JI SZELPTU 

ANT SENATVĖS.

Wilmington, Del. — Susirin- 
kia žmones czionaitiniam sūdo 
klausyti teismo net apsiverke 
isz didelio susigraudinimo ka
da tai keturi vaikai iszsižade- 
jo savo seno tėvo ir atsisakė 

.jam duoti paszialpa bet tame 
buvo ir gera priežastis.

Dvideszimts metu adgal An
drius Sandecki, kuris sziadien 
turi 72 metus, apleido savo pa
ezia su ketvertą vaiku o penk
tas ketino neužilgio užgimti. 
Ana diena Andrius pribuvo in 
miestą ir likos aresztavotas 
kaipo valkata. Stojas priesz 
sudžia, skundėsi kad jo vaikai 
nenori ji priimti po savo pasto- 
gia ir atsisakė ji maityt nes ne 
yra daugiau tinkamas dirbti. 
Sudžia paliepė vaikams stoti 
in suda ant iszsiaiszkinimo del 
ko su senu tėvu taip nedorai 
pasielgineja.

Laike perklausinejimo pasi
rodė kad tai ne vaiku kalte tik 
paties levo kuris užsitarnavo 
pats ant tokio pasielgimo nes 
ievas juos apleido kada buvo 
visai maži per ka turėjo daug 
pukensli savo gyvenime. Liku
si motina sunkei dirbdama ant 
ju iszmaitinimo, mirė priesz 
laik nuo sunkaus darbo ir ru- 
pesties. Vaikai turėjo patys 
rūpintis apie save ir mažes
nius.

Visi tvirtai atsisakė maityti 
toki tęva o jauniaūses isz ju 
buvo mates tęva tik pirma kar
ta savo gyvenime ir tai sude. 
Sudžia pripažino vaikams tie
sa ir nusiuntė tęva in pavieto 
prieglauda del senu žmonių 
kur gales dabar gerai apmans- 
tyt apie savo nedorybe.

PATI RUKO LOVOJ; VYRAS 
YRA BAIMĖJE KAD JI 

NESUDEGINTU.
Louisville, Ky. — Fern Vol- 

ter daugeli kartu buvo pri
verstas iszszokti isz lovos nak
ties laike gesinti liepsna kuri 
kildavo nuo paperoso nes jo 
paeziule nuolatos rūkydavo pa- 
perosus lovoje kada eidavo 
gult ir keldavosi. Todėl tlabar 
Volteris meldžia sūdo kad ji 
paliuosuotu nuo jo moteres nes 
da nenori suspirget deganezioj 
lovoj.

SIAURA LOVA PRIEŽAS
TIS NESUTIKIMO.

Binghampton, N. Y. — Sude 
buvo perkratymas teismo ant 
persiskyrimo Atarės Samaros 
nuo savo vyro, užmetinedama 
jam buk negali abudu sutilpt 
vienoje lovoje nes jisai užima 
visa lova ir ja iszmeta ant 
grindų. Neiszmintinga moterė
le,apskundė vyra už bjauru pa
sielgimą su ja pareikalauda
ma persiskyrimo vietoje pirkti 
platesne lova arba kita del sa
vo naudos. Sudžia iszjuoke mo
tore už neiszmintinga skunda.

• Paliepė jai eiti namo, nupirkti 
platesne lova ir gulėti malsziai.

GAILESTIS ! PIKTAS PA TĖVIS
PO LAIKUI NESUTIKO ANT APSIVEDI

‘ ------- Į MO PO-DUKTES, SUPLAKĖ
Neatsakinejo Ant Laiszku’

Savo Dėdės.
JA TAIP, KAD NET 

APALPO.
SAVO APSILEIDIMĄUŽ

NETEKO DIDELIO TURTO.1

NEGALĖJO NUKENSTI TO
KIO MEILINGO ISZREISZ- 

KIMO SAVO JAUNIKIO.
Bedford, Pa. — Vietoje nu

vesti savo mylima, Edna Rich
ards,-prie altoriaus in ketures 
dienas, tai sziadien Willford 
Fisher pakutavoja kalėjime in

IszKaresLauko ISZ LIETUVOS

szia- 
kaip

Salina, Kaus. — Priežodis 
skamba: “Neatidek ant ryto-' 
jaus ka turi padaryt sziadien”, 
■— panasziai atsitiko ir su Pa"'j^r.lu 
na Louisa Bauer. Jeigu ji butu 
tojo patarimo Įaikiusis tai szia
dien butu buvus labai turtinga 
mergaite bet per savo tinginys- 
ta ant raszymo laiszku, 
dien neturi nieko. Sztai 
tas atsitiko:

Louisa, patogi mergaite, ap
lankydavo laiszkus nuo savo 
dedes Walterio Zenge, kuris 
nuo daugelio metu buvo apsi
gyvenęs Australijoj, kur dasi- 
dirbo milžiniszko turto. Ant jo 
laiszku mažai temindavo ir nie
kad neatsakydavo, judėdavo in 
stalcziuka ir nesirūpindavo 
jam nuraszyt laiszkelio.

Taip, ketino jam paraškyti 
laiszkeli bet vis atidedavo tai 
“ant rytojaus.” Po aplaiky- 
mui penkto hiiszko nuo dėdės, 
jau daugiau nuo jo negirdėjo. 
In kelis menesisus po tanr da- 
girdo nuo savo giminaiezio, 
kuris gyvena Detroite, buk jis 
aplaike dideli turtą po mireziai 
savo dėdės Australijoj bet del 
jos nieko nepaliko. Matyt kad 
dede buvo tos nuomones kad 
Louisa buvo mirus arba kad jei 
gu neturėjo ant tiek laiko at- 
raszyt jam laiszkeli, negalėjo 
naudotis isz jo turto. Graudžiai 
gailėjosi kad apsileido bet gai
lestis jau buvo per volus.

Taigi, ir jus mieli skaityto
jai, jeigu ka turite padaryt 
sziadien tai neatidekite ant ry
tojaus nes ir jus galite gailėtis 
po laik nes tasai “rytojus” 
gal jau niekados neateis.

STRAIKIERIAIISZKULE 10 
TUKSTANCZIU LANGU.
Kewanee, Ill. — Palicijantai 

ir szerifai buvo priversti nau
doti aszarines bombas kad isz- 
vaikyt straikierius kurie šuke
le maiszaczius prie Boss Manu
facturing kompanijos dirbtu
ves. Myne straikieriu užklupo 
ant dirbtuves iszkuldami de- 
szimts tukstaneziu langu su ak- 
menais ir plytoms. Bledes pa
dare ant 15 tukstaneziu dole
riu.

PO

Milwaukee, Wis. — Vanda 
Pozorski, 20 metu, patogi mer
gaite, randasi, czionaitineje b-plienu. Taja diena Willford bu- 
gonbuteje kur gydosi nuo bai-.vo iszemes laisnus ant apsive- 
siu suplakimu kokius jai uždą- t]imo ” ■

; pateyis, Tamoszius 
kuris likos uždarytas parengimus ant įsvodbos. Isz 

kalėjimo o jos mylimas laukia J didelio džiaugsmo pradėjo ku- 
dienos pasveikimo ir dienos ju Jent savo mylima kad toji net 
vinezevones. Ievas buvo labai apalpo, nors gana melde jo kad 
prieszingas jaunikiui o motina 'paliautu taip dares. Kada Ed- 
geide kad už jo tekėtu ir tas1 
buvo priežastiji! nesutikimo ir1 
suplakimo. Diėtia vestuvių jau 
buvo paže’nkliiĮta, ant stalu ra
dosi daugybe ’Valgiu ir gėry
nių.

Priesz iszvažiavima in baž- , . t . . .nyczia, patėvis nuėjo ant vir- 
szaus kad at kalbint Vanda nuo 
apsivedimo su nekeneziamu 
jam jaunikiu o kada Vanda 
staeziai atsisakė jo klausyt, 
tada tasai rakalis pasiėmė sto
ra diržą ir pradėjo plakti mer
gaite taip smarkiai kad toji 
nuo didelio skausmo net apal
po. Norėjo po tam nuszaut jau
niki bet tasai iszbego laukan 
ir paszauke palicijanta kuris 
patėvi aresztavojo.

Palicija. prižadėjo jaunikiui 
laikyti patėvi pakol Vanda pa
sveiks ir bus suriszta mazgu 
moterystes su savo mylimu.

su savo mylima ir taji

Addis Ababa. —■ Aplinkinė
je Mussa Ethiopiecziai apsiau
bė karavana su maistu, paskir
ta del Italiszkos kariuomenes 
ir 200 žmonių iszskersti. Ita
liszki kareiviai pradėjo sirgti 
ant akiu ligos. Kareiviai daug 
kenezia nuo saules karszczio.

Ant visos linijos Italai su-
p'akara atėjo pas ja padaryti <] ruf įneja savo pulkus su tikslu

na atsigaivino, paliepė savo 
mylimai eiti po velniu ir nu
ėjus pas vaita iszcme varanta 
ant jo sakydama buk jos myli
mas norėjo ja užkutent ant 
smert.

VIENUOLIKA MILIJONU 
ŽMONIŲ AMERIKOJ RAN

DASI BE DARBO.
Washington, D. 'C. — Ame- 

rikoniszka Federacija Darbo 
apgarsino buk Amerikoj szia
dien randasi be darbo vienuo
lika milijonu žmonių arba 50- 
tas procentas daugiau kaip Eu
ropoje.

Rapartas tosios drauguves 
sako kad Amerikoniszki biz
nieriai gabena daug tavoro isz 
Europos bet tas gali jiems būti 
bledingu nes Amerikoniszkas 
darbininkas neuždirba tiek 
kad galėtu taji tavora pirkinet.

SZLIUBO UŽSIMUSZE 
LIETUVIS.

Montello, Mass.,— Ana diena 
užsimusze 22 metu amžiaus lie
tuvis, kurio pavarde angliszki 
lai'kras'zcziai raszo kaip Stan
ley Veilus. Diena priesz tai 
buvo vestuves Tautiszkam Na
me ir pusėtinai xrisi iszsigere. 
Parvažiavęs in savo jaunosios 
namus, Veilus norėjo iszeiti in 
prausiama,]i kambarį, bet pa
taikė in skiepo duris. Kaip tik 
durils pravėręs jis ženge, taip 
ir nudardėjo staczia-galva in 
skiepą. Nukritęs ant cementi
nes aslos skiepe persiskele gal
va ir nuvežtas in Brocktono li
gonine, ten mirė.

SUSPARDĖ SAVO PACZIA 
ANT SMERT.

Westville, Minu. — Tamo- 
szius Stoll, 58 metu, parejas isz 
karezemos apie antra valanda 
po pusiaunakt, pradėjo kivir- 
czus su savo paezia kuri jau 
buvo nuėjus ant atsilsio. Tasai 
pasiutėlis isztrauke paezia isz 
lovos už plauku, parmetė ant 
grindų ir pradėjo spardyt pa
kol ja suspardė ant smert. Kai
mynai iszgirde riksmus, adbe- 
go ir pranesze palieijai. Kada 
palicija pribuvo ji suimti rado 
ji prie duriu pasirengusi bėgti 
bet uždėjo panezius ant ranku 
ir nuvožė in kalėjimą.

NUŽUDĖ SAVO BROLI UŽ 
50 CENTU.

Nex\' York. — Susikivirczi- 
nes su savo broliu kad tasai 
jam pavogė 50 centu, James 
Graliam, 22 metu, nužudė savo 
broli už ka likos apkaltintas 
antram laipsnije žudinstos.

užklupimo ant savo nevidonu 
isz trijų szaliu. Už keliu dienu 
galima tikėtis kruvinu musziu.

Degnere ir Shilavc Italiszki 
eroplanai metinejo bombas ant 
Ethiopiszku kareiviu apkasu 
užmuszdami daugeli.

Popiežius paskyrė puikia li- 
gonbute, kuri randasi Addis 
Ababa, prigulinti prie Katali- 
kiszko Raudono Kryžiaus, del 
naudos sužeistu Ethiopiecziu.

Keli laivai pradėjo gabenti 
Italiszkus sužeistus ir sergan- 
czius kareivius namo. Badai 
lokiu randasi keliolika tuks- 
taneziai.

TRUMPOS ZINUTĖS

MOTERIS ISZBUCZIAVO 
DU KALINIU O PALICI-
JANTUI REŽE IN SNUKI.

- Sziauiiu apylinkes teismą, 
kaip bylu dalyviai, buvo atves
ti keli kaliniai isz sunk i uju 
darbu kalėjimo. Prie kalinio 
Barvicziaus pripuolė Veronika 
Klusziene ir ji (pabueziavo. Pri
žiūrėtojui padarius pastaba, 
Klusziene atsikirto, kad niekas 
neturįs teises uždrausti jai bu- 
cziuoti mylima žmogų. Vedant 
kalinius isz teismo, Klusziene 
vėl insimaisze in ju tarpa ir vėl 
eme bueziuoti kailini Barvicziu. 
Prižiūrėtojui norėjus besibu- 
eziuojanezius perskirt, Kliisz- 
iene smoge jam kumszeziu in 
veidą ir spyrė koja. Už visa 
tai jai dabar iszkelta teisme 
byla, kurios su indomumu 
laukiama.

PARDAVĖ BAKSA ALAUS 
UŽ DU DOLERIUS BET NE

TEKO 1,298 DOLERIU.
North Bergen, N. J. — Jonui 

Kvilitz kasztavo 1,298 doleriai 
parduoti baksa alaus, kaip 
apie tai pranesze palieijai. Kvi
litz, kuris laiko saliuna paslė
pė bakse alaus 1,300 doleriu 
kad iszmoketi czekius savo 
kostumeriams kurie turėjo pa
pratimu permainyti darbo cze
kius ant pinigu pas Kvilitz’a 
nes jau buvo už vėlai eiti in 
banka aplaikyti pinigus. Taja 
diena jisai losze kazyras užpa
kaliniam kambarėlyje su kos- 
tumeriais palikdamas savo pa
ezia už baro. Tdme atėjo in sa
liuna Jonas Yorick, kapitonas 
laivelio “Kennedy” pirkti 
baksa alaus. Pati Kvilitz’o ne
žinodama apie skarba paslėpta 
bakse alaus, padavė kapitonui 
baksa kuriame radosi pinigai 
už kuri užmokėjo dū dolerius. 
Ar kapitonas sugražino pini
gus tai lyg sziai dienai negir
dėjome.

DAUŽYMAS“MORDU” 
TARP DVIEJU PRE

ZIDENTU.
Atlantic City, N. J. — Ant 

daibininkiszko susirinkimo 
American Federation of Labor, 
kilo kokis ten nesupratimas 
tarp .Tono Lewis, anglinio pre
zidento ir William Hitcheson, 
prezidento karpenderiu. Susi
rinkime 
k i szka 
roke ir 
sudaužė
szui, kuris 
sukruvintas bet Lewisas tik in- 
sidreske sau ranka.

iSunburyj Pa. — Loenininkai 
Buck Run kasyklų paszauke 
vaistine palicija ant iszvaiky- 
mo angliniu butlegeriu kurie 
\ agia anglis isz ju kasyklų.

Mount Carmel, Pa. — Laike 
loszimo fufboles, czionaitiniam 
parke, staigai sulūžo platforme 
ant kurios sėdėjo daugelis žmo
nių ir septyni likos smarkiai 
sužeisti.

Helena, Mont. — Po czionai
tiniam drebėjimui žemes, kuris 
padare bledes ant dvieju mili
jonu doleriu, prie nelaimes pri
sidėjo sniegas kuris nuvargino 
gyventojus.

London, Anglija. — Laike 
smarkios viešnios trys laivai 
nuskendo su 39 žmonimis, nuo 
kitu, kiti laivai iszgialbejo 
žmonis.

UŽ APGAVYSTE.
Rokis'zkis., — Skini kaime, 

Mikalauskaite Rokiszkyje ruk- 
sztimi iszdegino savo mylimam 
akis. Tai kersztas merginos už 
nuskriaudima moraliszkai ir 
medžiagiszkai. Panevėžio apy. 
teismas mergina, nubaudė 6 
men., paprasto kalėjimo lygtin
ai.

Giedraiežia i., — Priėszpiet 
Giedraicziu aplinkine apsiautė 
tamsus debesys su smarkiais 
griausmais ir žaibais, kurie isz- 
buvo keletą valandų. Žaibas 
pataikė in Zanenu kaimo gyv., 
Sabaliausko narna, kuri uždege 
pri trenkdamas atostogaujan- 
czio pasienio policiniu. Sejono 
žmona, vaika ir truputi vyrus. 
Namas sudegė, o motina su kū
dikiu atgaivino ir iszveže in 
apskrities ligonine. Pritrenk
ti labai apdeginti.

Kad Visur Butu Toki 
Prilyginimai

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

kilo tikra Bolszevi- 
revoliucija, delegatai 
staugė kada Lewis’as 
“morda” savo prie- 

apleido sale visas

MERGINA UŽMUSZTA IR 
DU SUŽEISTI.

('hosier, Pa. — Arti Village 
Green iszkrypo isz kelio auto
mobilius kuriame važiavo Vin
cas Klosovskis, Edvardas Da- 
minikas ir Berta Szczotkovs- 
kiute ir automobilius pataikė 
in stulpą su baisioms pasek
mėms. Mergina likos užmuszta 
o du vyrukai skaudžiai sužeis-' 
ti ir likos nuvežti in ligonbute. i

—- Ant žmogaus randasi 16 
ketur-kampiniu pėdu skuros 
isz kurios galima, padaryt di- 
Vona kuris turėtu asztuones pė
das ilgio ir dvi pėdas ploczio.

Szviesa, bet

Mistru, bot

Iszmintingu,

Mieste Tarragona, Iszpani- 
joi, ba'žnyczioje Szv. Jorgo, 
prie duriu randasi toblyczia 
su sekaneziais žodžiais Kris
taus:

Vadinat mane Gyvascziu, 
bet manes nenorit.

Vadinat mane Keliu bet juo- 
mi ne einat.

Vadinat mane 
manes nematot.

Vadinot mane
manės neklausot.

Vadinat mane
bet paskui mane nesekai.

Vadinat mane Paikium bot 
i manos nemylit.
| Vadinat mane Turtingu, bet 
Įmanęs nepraszot.
I Vadinat mane Malonu, 
, man netikit.
I A'adinat mane Galingu,
; manes nepaguodojet.
Į Vadinat mane Teisingu, 
manes bijoit.

Jeigu asz įns apsudinsiu, tai 
nekaltinkit mane.

Argi neteisingi fiejei žodžiai 
Kristum? Kiek žmonių' juos 
iszpildo?

bet

bet

bet

SZESZIOS KASYKLOS 
SUSTOJO DIRBTI.

Ambridge, Pa.—Szeszios ka
syklos prigulinczio's prie Ben
netts Run Kompanijos, sustojo 
dirbti isz preižasties straiko, už 
tai, kad kumpa n i j e n ėda laike 
savo prižadėjimo pakelti dar
bininkams 9 centus mokesties.

MASZINISTAI
SUSTRAIKAVO.> ♦

Pottsville, Pa.,—Maszinistai 
dirbanti Readingo szaiposia, 
iszejo ant straikos spirdamiesi 
didesnio mokesezio. Apie du 
szimtai darbininku straikuo-e.

BUTU JAU UŽ DAUG.

Burdingiorius kalba in gas- 
padine: — Ak, miela misiuke, 
norecziau tavo szirdyje gyven
ti ant visados!

Gaspadine: — Vai tu szunc- 
snuki! Jau keturi menesiai 
kaip už burda neužmokėjai ir 
da norėtum mano szirdyje gy
venti. ■ X ;
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Kas Girdėt
Penki metai adgal, 59 metu 

naszlele, Mrs. Walter Oilmen, 
isztekejo už 30 metu amžiaus 
naszlio, Payton Allison. Per 
tuos metus porele vede gana 
malszu gyvenimą ir sutikime, 
kaip lai. . . del jaunųjų pride
ra. Bet sziomis dienomis vyras 
pradėjo parodinei savo meile 
per suspaudjma. Buvo tai ne
paprastas suspaudimas kad 
net kaulai moterėlės braszke- 
jo... Moterėle, geisdama pa
gyvent ant szio svieto da kelis 
metus, užvede skunda priesz 
vyra ant persiskyrimo.

Ar-gi svietas nesiverezia 
augsztyn kojom?.. Randasi 
jaunu paeziuliu kurios skun
džiasi ant stokos suspaudimo 
ir pareikalauja persiskyrimo o 
ežia vela sena bobele turi ju 
net už daug. Kaip ežia svietui 
intikti?

Kol da esame gyvi ir duszia 
kūne, darbuokimės, ranku ne- 
nuleiskime, dorai elgkimes, 
daugiau nieko negeiskime. Mu
šu kunigai turi viską padėt in 
szali ir imtis už pataisymo bū
ties savo-tautiecziu. Turi būtie 
prieteliais savo, žmonijos. Vi
sas neapykantas in szali nu
mesti — visus lygybėje mylėt. 
— Žodžiu, turi būti prieteliais 
del gyvųjų o ateinanti gyveni
mą palikti tik paežiam Die
vui. Kada žmones gerai darys, 
peklos durys užsidarys. Juk 
Kristus aiszkiai pasakė Fari- 
zejams kada jie Jo užklausė: 
‘‘Rabine, ka reikia daryt kad 
duszia iszganyt?” tai Kristus 
atsake: “Darykite gerai”. 
Taip, kaip gerai darysime tai 
pekla isznaikinsime ir da ant 
žemes būdami karalyste dan
gaus padarysime.

Elbertfelde, Vokietijoj, vie
na vakara po pusiaunakt, gry- 
žo namo turtingas kupezius 
Warstein, kuris gyveno už
miestyje. Prie jas prie duriu, 
rado jas užrakytas o nenorėda
mas budy t isz miego savo tar
nu, nuėjo prie užpakaliniu du
riu bet ir tais rado užrakytas. 
Nusidžiaugė radęs atidaryta 
langa. Kada pradėjo per langa 
gramozdintis, priėjo prie jo ko
kis tai žmogus. Warstein palai
ke ji už savo dranga kuriam 
taipgi gal uždare duris ir atei
na pas ji ant nakvynes, moste- 
iejas jam su ranka ant ženklo 
kad tylėtu, insileido in vidų. 
Pleszikas, manydamas kad tai 
taipgi vagis atėjo apipleszt na
rna, noringai prisakyma iszpil- 
de ir drąsiai inejo kviecziamas 
in vidų. Warstein in laika su
sipinto kad padare klaida nes 
tai buvo vagis kuris atėjo api
pleszt jo narna. Bet in laika su
siprato ir nusprendė pasinau
dot isz apsirikimo vagies.

Pradėjo jam meluoti kad pa
žysta visus kampus tojo namo 
nes kitados tarnavo pas szita 
poną. Ponas pasijeszkojo va
karienes, suvalgė ja drauge su 
vagiu, apsakinėdamas jam pa
tylomis turtingumą tojo namo. 
Po vakarienei liepe vagiui eiti 
ant antru lubu pasiimti pini
gus o pats pasakė kad eis in 
miegkambari ponios pasiimt 
jos brangenybes. Pabudinęs sa
vo paezia isz miego, liepe jai 
paszaukt per telefoną palicija 
o pats pasiėmęs dėžutė su 
brangenybėms, nuėjo prie va
gies kaipo savo draugo. Vagis 
buvo visiszkai ramus ir džiau
gėsi savo pelnu kad sztai neti

kėtai pribuvo palicija ir vagis 
pasijuto glėbyje keliu drūtu 
palicijantu kurio surakino jam 
rankas.

'Tokiu tai budu Warstein pri
gavo vagi kurio palicija jau 
nuo seniai jeszkojo nes buvo 
jis jau nužudęs dvi ypatus ap
linkinėje.

Surado prie jo du revolve
rius, .daug visokiu raktu, ilga 
peili ir visokius, innagius ko
kius vagys naudoja ant atple- 
szimo spynų ir geležiniu kasu.

Vienam dideliam mieste 
Pennsylvanijoj, atėjo tūla poni 
saliuninke in spaviedni kur sė
dėjo spaviednyczioje klierikas 
Žvirblaitis. Motere iszsispavie- 
dojus isz savo grieku, pareika
lavo iszriszimo bet klierikas 
jai atsake: “Iszriszimo tau ne
galiu duoti nes d a neesmiu ku
nigu.”

Poni saliuninke labai užpy
ko kalbėdama: “Jeigu ne esi 
kunigu tai kaip iszdrysai klau
syti mano spaviednes? Eisiu 
pas vyskupą ir liepsiu tave nu
baust. ’ ’

Tada klierikas Žvirblaitis 
atsiliepe: “Gerai misiuke, o 
asz eisiu pas tavo vyra ir pasa
kysiu visus tavo nusidėjimus 
nes slaptybes neprivalau užlai
kyk”

Saliuninke inspausdama kė
lės bumaszkas in delną klieri
kui kalba: “Geriau padarysi
me abudu jeigu apie mano spa
viedni užtylėsime.”

Dievulėliau, kaip tai musu 
dvasiszkieji persimainė: Kita
dos žmones turėjo bažnycziose 
auksinius kunigus o kielikus 
medinius bet dabar turi auksi
nius kielikus o medinius kuni
gus.

Sziadieniniai tėvai labai ru- 
goja kad ju dukreles “niekad 
nepasedi namie.” Taip, juk 
buna, bet tik ant tiek, kad pa
sirodyt ir vela iszeina. Norints 
tėvai negali surasti savo duk
relėse piktu pasielgimu bet yra 
suprantamu dalyku kad duk
reles veluk butu kur kitur ne 
kaip savo namuose.

Ne tame tiksle iszeina kad 
pasilinksmint arba zulyt po 
miestą su kitais o ir negalima 
kalbėt apie taisės kurios buna 
nuolatos namie ir prigialbsti 
savo motinai visuose nami
niuose darbuose bet tik apie to
kias kurios mažai buna pagial- 
boje savo motinoms. Kokia ta
me priežastis tojo nuolatinio 
iszejimo isz namu? Juk szia- 
dienine gentkarte keliauja kitu 
keliu ir pagal ju ligas reikia ir 
tinkamu gyduolių.

Karta tėvas užklausė savo 
sūnelio: “Kodėl tu nepasedi 
nors karta namie?”

“Už tai kad jame nėra nieko 
akyvo. Tu per visa diena esi 
užimtas visokiais bizniais ir 
neturime namie jokio pasi
linksminimo kuris mus užlai
kytu namie. Asz esmių jaunas 
ir reikalauju tinkamu draugu 
ir pasilinksminimo” — buvo 
atsakymas jauno vyruko o no
ri nts tai buvo nepritinkamas 
atsakymas del sunaus bet bu
vo gana teisingas.

Teisybe kalbėjo sūnelis, se
nesnis žmogus suprato kad jam 
atkarto lyg szirdžiai ii’ tėvas 
turėjo isz skausmo szirdies pa
gulėt kėlės dienas lovoje. Bu
vo tai isztikruju szaltas lizdas 
be teviszkos apglobos.

Dabar paimkime kita atsiti
kima:

“Asz nebunu namie niekad 
nes ir nėra ko ten būtie, nega
liu ne atsivesti savo draugiu,

ne kitokios ypatos ant pralei
dimo smagaus vakarėlio su sa
vo pažystamais. Yra nuobrodi 
vieta kurioje nubosta sėdėti. 
Po teisybei, turime puiku kam
barį kuriame galėtumo priimti 
savo sveczius bet motina bijo
si rakandus naudoti kad nepri
eitu dulkiu arba iszsedetumem 
krėslus. Neturime nei knygų 
nei tinkamu laikraszcziu, žo
džiu tariant, “nieko”. — Taip 
kalbėjo viena dukrele savo mo
tinai.

Taip, daug tokiu namu ran
dasi kuriuose merginos negali 
praleist laika pagal savo norą. 
Jauni žmones paprastai turi 
turėt szioki toki užsiėmimą 
namie; neprivalome juos per
mainyt ant senu isz jaunuome
nes.

Muzika, knygos, laikrasz- 
cziai ir kitoki pasilinksmini
mai yra pigus su kuriais pra
leidinėtu -savo laika namuose. 
Jeigu tėvai taip padarytu ir 
duotu truputi liuosy'bes vai
kams tai tieji praleidinėtu sa
vo laika ant ulycziu ir noringai 
praleistu vakarus po teviszka 
pastogia.

Isz Visu Szaliu

STRAIKIERIAI ISZBUVO 
PO ŽEME 177 VALANDAS;

SUGRYŽO ANT VIR- 
SZUNES.

Newton, Anglija. — Iszbuve 
po žeme 177 valandas, 90 an- 
glekasiu apleido Nine Mile 
Point kasyklas ir dabar randa
si ant virszunes. Anglekasiai 
užsispyrė neapleisti kasyklas 
pakol kompanija prižadės pa
kelti jiems mokesti.

APGAVYSTA
NEPASISEKE

Norėjo Apgaut Savo Skolinin
kus, Nudavė Mirusi.

Kofrov, Rosija.,— Kapiton
as Potczeroff, inlindo in skola 
lyg ausu, neturėdamas ne ska
tiko užmokėti didelius vekse
lius, melde skolininku kad pa
lauktu koki laika, bot tiejei ir 
taip ilgai lauke ir daugiau ne
galėjo laukti, kerszindami in- 
skunsti valdžiai.

Ka ežia daryt?! Susitarė su 
savo draugais kad ji iszgialbe- 
tu isz tos nelaimes ir apsaugo
tu ji nuo nužeminimo. Ta die
na, kada reikėjo pinigus ati
duot, draugai pranesze skolin
inkams, kad kapitonas staigai 
mirė szirdies liga. Kapitonas 
sveikas kaip žuvis, atsigulė in 
graba ir sudejas rankas ant 
krutinės, atlosze pasekmingai 
nebaszninka.

Idant svecziai ir prietel'iai 
negalėtu prisiartyt prie grabo 
ir matyti apgavysta, draugai 
apstatė graba su daugelioms 
žvakėms. Atėjo ir skolininkai 
kurie akyvai temino in nabasz- 
ninka. Persi tikri nt a kad isz- 
tikruju kapitonas negyvas, ap
leido kambarį.

Bet juokai ant gero neiszejo, 
ir persimaino ant tikros trage
dijos. Kada skolininkai iszejo, 
kapitonas Potezeroff iszszoko 
isz grabo, perversdamas kelis 
liktorius .su žvakėms nuo kuriu 
užsidegė popierines kvietkos, 
liepsna uždege paklode su ku
ria nabaszninkas buvo apsup
tas. Pakol jo draugai adbego 
jam in pagialba, kapitonas li
kos mirtinai apdegintas, nuo 
ko mire in trumpa laika ligon- 
buteje.

ŽMOGISZKA
BAISYBE

ŽMOGUS KURIS BUVO AP- 
AUGIAS SZUNISZU KAI

LIU, PERDIRBTAS PER 
JO LOCNININKA.

Sliol-Choto, Kinai.,— Kokis 
tai Kinezikas perstatinėjo ant 
jomarko, žmogų apaugusi szu- 
niszku kailiu, kuris negalėjo 
nieko kalbėti, sėdėt, nei duoti 
koki nors ženklą kokius Už
duoda žmonis. Ant to jomarko 
atėjo vietinis sndžia prisižiūrė
ti visokiu dyvn, ir pamatęs ne
laiminga žmogų, liepe paliei- 
jai ji nuvesti pas save. Kada 
jo užklauso ar jisai yra žmo
gum tas pakratė galva kad yra, 
duodamas ženklą, kad nori ra- 
szyti. Padavė jam Kiniszka 
plunksna ir popieros, bet ju ne
galėjo naudoti. Tada papylė jis 
pelenu ant grindų ant kuriu su 
lazdele parasze savo varda ir 
pravarde ir isz kur paėjo.

Palicije parvedė jo loeninin- 
ka ir pradėjo ji kvosti, isz kur 
tasai žmogus paeina ir kokiu 
budu ji gavo po savo valdžia? 
LoCnininkas prisipažino, kad ji 
pavogė nuo tėvu ir žinodamas 
daktariszka mokslą, ipirmiau.se 
po szmoteli nupjaudavo jo 
žmogiszkos skuros, po tam pri
dėdavo szuniszko kailio po tam 
atėmė jam kalba išspjaudamas 
jam liežuvi, kad negalėtu laz
duoti tu kaukiu, kokius aplai- 
ke nuo savo locnininko.

UŽSTATE SAVO SESERE 
ANT KAZYRU IR 

PRALOSZE.
Petrograczek, Jugoslavija.— 

Keli gaspadorei kurie pribuvo 
ant czionaitinio jomarko, isz 
alplinkiniu kaimu, buvo suse- 
dia prie stalu karezemoje losz- 
dami kazyras. Tarp susirinku- 
siuju radosi, kokis tai jaunas 
vyrukas Rasgrad, kuris pralo- 
szc visus pinigus. Kokis tai 
nepažystamas žmogus davė 
jam patarimą, kad užstatytu 
savo 'sesere kuri, drauge su 
juom atvažiavo ant. jomarko, 
aiszkindamas jam, kad jeigu 
jisai iszllaimetii, tai jam iszmo- 
kes deszimts tukstanezius din
aru, bet jeigu jisai laimėtu, tai 
pasiims jo sesere. Sutiko ant 
to, bet vela pralaimėjo. Nepa
žystamas pasiėmė sesere su sa
vim, kuri sutiko ant to, nes 
jaunas žmogus buvo gana pa
togius jaunikaitis.

NEŽINOJO KAD PALIKO 
DIDELI TURTĄ.

Dragasani, Rumunija., — 
Staigai mirė czionais gerai ži
nomas ubagas Vicina, senukais 
turintis daugiau kaip 70 metu. 
Niekas nežinojo kad jisai turė
tu koki turteli, ir mane kad 
yra dideliu vargszu ir maitino 
savo szeimyna ubagavimu. Po 
palaidojimui, jo motere norėjo 
sudegint sena sėrmega ir norė
dama iszpjau't pamuszala, ne
mažai nusistebėjo, kada po pa- 
muszalu rado daug bumaszkn 
amerikoniszku doleriu. Szia- 
dien szeimyna gyvena puikei 
isz tuju pinigu.

EKSPLOZIJA ANT ITALI- 
JONISZKO LAIVO UŽ- 

MUSZE SZESZIS.

Aleksandrija, Egiptas. — Isz 
nežinomos priežasties kilo bai
si eksplozija ant Italiszko lai
vo “Ausenia” kurioje žuvo 
szeszi darbininkai prie gariniu 
katilu. Ant laivo plauke 33 pa- 
sažieriai isz Haifos, Palestinos. 
Angliszkas laivas atplaukė in 
laika ir iszgialbejo pasažierius.

MAŽAS KRYŽELIS, 
O BET SUNKUS

(Juokinga Pasakėlė)

Kriauczius Siulele buvo tai 
mažas iszdžiuves žmogelis nuo
latos rugodamas ant savo gy
venimo. Jo kaimynu buvo tai 
senas kareivis isz meto, 
kolieka be rankos, aplaikyda- 
mas kas menesi maža alga nuo 
rando ir turėjo mažiuką kre
mą kur pardavinėjo tabako ir 
persėdėdavo su savo sena mo
tere per visas dienas.

Kriauczius kareiviui labai 
užvydejo jo 'gyvenimo ir tau
kiai kalbėdavo saviszkiems:

— Žiūrėkite. Tai yra laimin
gas žmogus! Norints neturi 
rankos bet prie to yra pripra
tęs ir nieko jam ne kenkia o 
duonutes turi lyg smert! Asz 
turiu abi rankas o už tai turiu 
sunkiau dirbti iluo ryto lyg vė
lybai nakeziai ant iszmaitini- 
mo savo szeimynos.

Daugiausia buvo užpykintu 
kada ateidavo diena mokėjimo 
raudos. Sunku jam buvo isz- 
duot 18 rubliu ant kart!.. 
Sztai tame laike ineidavo in 
narna locnininko, rejento Mi- 
kalavicziaus — kada susitik
davo su kareiviu szaukdavo:

— Sztai laimingas žmogus! 
Jam tai lengva užmokėti ran
da nes turi pensija ir kromeli!

— Užmirszti mano kriaueze- 
]i jog jis neteko rankos kareje 
— atsakydavo rejentas.

— Juk tai ne didelis daigias! 
užmokėjo jam už ranka gerai!

— Kalbi taip, rodos jam to 
užvydi. Bet nuobodu būti ko
lieka.

— O kas tai do nuobodu
mas? Asz tuojaus duoeziau 
sau nukirst ranka jaigu man 
duotu pensija lyg smert.

— Žino'kie žmogau, jog ma
žiausia koliectvą yra tai sun
kus kryžius kuri žmogus turi 
neszioti.

— Jau asz taji kryžių ne- 
szioeziau jaigu man kas duotu 
malszu gyvenimą su pensija.

— Na. .. gerai! — tarė po 
trumpai valandėlei rejentas.— 
Asz tau duosiu dykai gyveni
mą, tai yra tiek, kiek tasai se
nas kareivis gauna — nes tu
rėsi už tai neszioti kryžių kuri 
tau paženklinsiu. Bus jis labai 
lengvas.

— O kokis tai kryžius? — 
paklausė Siulele.

Rejentas paėmė szmoteli 
kreidos in ranka tardamas:

—Sztai padarysiu su kreida 
maža kryželi ant tavo pecziu. 
Pakolei ji nesziosi ir nenutrin- 
si lyg tolei nieko nemokėsi už 
randa.

Kriauczius nusijuokė ant vi
sos gerkles szaukdamas: O

— Jaigu tai viskas tai tavo 
isžlygas priimu.

Siūlelis užganadytas, jog su- 
czedino lengvu budu asztuo- 
niolika rubliu, sugryž namon 
ir ėmėsi prie darbo.

Ant kart visi gizelei garsei 
nusijuokė.

— Kas jum tokio atėjo iu 
galva, veluk sėdėkit malszei ir 
si ukit!

— Oj... ha! ha! ha!... po
nas meisteri... kad ponui 
meisteriui kas tokis ant pe
cziu. .. ha! ha! ha!

Girdėdama juokus poni Siu
lele staigai apsidairė.

— O-gi kur tu po velniu taip 
iszsidirfoai? Nusiczystyk!. Kas 
tai yra? Vieszpatie, atleisk 
musu nusidėjimus... Juk tai 
aiszkus kryžius! O gal buvai

karezemoje o tavo draugai gei
de isz tavęs pasijuokt. Fe! Se
nas, paeziuotas ir guodotinas 
nuo visu žmogus, duodasi isz 
saves daryt asila!

— Ej..., tai nieko! Ne džio- 
vyk savo smegenis apie tai, ve
luk eikie prie savo darbo!

— Taip; tau nieko! Juk isz- 
rodai kaip paženklintas verszis 
ant turgo... Eik szen, tu gra- 
mozda, tegul tave nuezystinu.

— Atsitrauk nuo manes! — 
suriko Siulele — uždraudžiu 
tau mane dalypstet ir nuezys- 
lyf kryželi.

- Kas tau pasidarė? Ar pa
paikai ? Ar girtas?

— O kas tai tave apeina jai
gu esmių paženklintu?

— Kaip tai, kas mane apei
na? Jaigu esmių tavo pati tai 
nepavelinsiu idant man dary
tum sarmata. Nusiimk tuojaus 
surdota, nuezystysiu kreida!

— Ne nusivilksiu!
— O asz tau kalbu, nusivilk 

surdota! — ir pagriebė ji už 
rankoves.

— Atsitrauk, sena ragana, 
kol da ne esmių nžpykias! — 
suriko Siulele, nustumdamas 
nuo saves paezia nes nenorėjo 
aiszkintis prie gizeliu ka tasai 
kryžius ženklina.

Pagriebė už skrybėlės ir isz- 
leke kaip viesulą ant ulyczios.

Beveik kožnas isz praeigiu 
apsidairė paskūi ji o senas 
kupezius, geras pažystamas ji 
sulaikydamas tarė:

— Ponas Siulele! Eik szen 
truputi idant tave nuezysty- 
cziau. Turi koki ten kryželi ant 
pecziu!

— Saugok veluk savo pecziu 
o ne mano, — atsake ir vėl nu
bėgo kaip pasiutęs.

— Ponas Siulele! Ponas Siu
lele! — szauke meilus balselis 
paskui, ji. Meisteris sustojo.

— Ka tokio ? — užklausė re
gėdamas duktere savo kaimy
no.

— Turi kryželi užpakalyje, 
ponas Siulele. Kas tai galėtu 
tikėtis jog randasi tokiu piktu 
žmonių ant svieto idant žmo
gui ženklintu su kreida pe- 
ezius.

— Tegul panaite veluk savo 
užpakali vektuoja o man duo
da pakaju! — suriko žverisz- 
kai kriauczius ir bego toliaus.

— Paikszas! Asilas! — su
kliko paskui ji panaite.

Siulele eidamas pro savo mė
sininką likos sulaikytas.

— Ei, ponas meistereli! Ka 
ten turi ant pecziu ?

— Turiu ta, kas man patin
ka o tau szelauk prie manes, 
žiūrėk ant savo deszru o ne ant 
manes!

Ėjo toliaus. Tame iszeina 
mokiniai isz artimos mokslai- 
nes ir pasidarė riksmas.

— Žiūrėkit ten! Ana ve, ko
kis tai asilas turi kryželi ant 
pecziu!

— Ne, žinote kas tai yra! — 
paszauke vyriauses isz moki
niu.— Tasai ponas tai,yra 
Kryžiokas kuris ka tik sugry- 
žo nuo kares isz Palestinos.

— Ne, ne! — suszuko kitas, 
— jis sugryžo isz Port Arturo 
kur jam padovanojo kryželi už 
narsumą.

Siulele sukando dantis ir nu
bėgo in karezema ant Grand 
ulyczios kur tankiai užeidavo.

Koki tai vyrai paregeja kry
želi suszuko:

— Turi tai būti kas nepa
prasto. Kitados žmones neszio- 
jo kryžių ant krutinės o dabar 
ant užpakalio!

— Ha! ha! ha! nusijuokė vi- 
'si.
į — Geriau kad uždarytumėt 
.snukius snarglei —- suszuko isz

didelio piktumo meisteris.:.
—- Ana ve! Žiūrėkit, senas 

asilas! Bezdžionka!
Ir butu ateja prie kumsz- 

ezciu nes tame adbego szinko- 
rius kalbėdamas in Siulele:

— Matai, ponas Siulele, juo
kėsi isz tavęs ‘kad turi kryžių 
ant pecziu. Pavėlink o mitrin
siu.

-— Eik tu po velniu! Asz ne
reikalauju! — ir iszbego lau
kan kaip inkastas.

— Ka ? Ar tu mane siunti po 
velniu ? Veluk tu pats eik pas 
visus szetonus. Žiūrėkit, asz 
jam noriu padaryt didele ge- 
radejyste o tasai prakeiktas 
asilas mane keike!

Ant visu ulycziu szauke pas
kui ji:

— Žiūrėkit! Ana ve, Kryžio
kas! Prūsas!

Siulele inbego in narna kaip 
apszutytas.

— Girdėjau jog isz tavęs 
juokėsi visas Brook] inas — 
pasveikino ji pacziule. Jaigu 
hucziau žinojus tai nebueziau 
isztekejus už kvailio.

— Liūdna, kad nežinojai!
— Ka? Ar tu da vis turi ta 

kryžių ant surdoto? — Nusi
vilk!

— Ne nesisapnuoja man!
— O asz tau kalbu kad nusi

imk! — ir vela paėmė ji už ran
koves.

Siulele negalėdamas ilgiau 
apmalszyt savo piktumą, kirto 
per veidą paežiai su kumsz- 
czia.

— Gialbekit geri žmones ir 
visi szventi! O, nukryžiavotas 
Jezuseliąu! Tasai^ pasiutėlis 
nori mane užmuszr, sukruvino 
mane!.. gialbekit!

Poni Siulele iszbego ant uly
czios rėkdama ir nusidavė pas 
sesere, — paduodama in suda 
praszyma ant persiskyrimo su 
vyru.

Siulele^asilikes vienas, pra
dėjo gerai apsvarstinet apie 
viską. Paniekino ji visas mies- 
.tas, iszjuoke kaipo didžiausia 
kvaili, susiėdė su savo geriau
siu draugu, padare daug nevi
donu o ant galo pamėtė ji pati.

— O, kad tave žaibai ir per
kūnai !

Nusiėmė surdota, pagriebė 
už szepeczio ir isztryne kryžių 
jog ne ženklo nepasiliko.

— Gerai pasakė ponas rejen
tas kad ir taip maža kryželi 
sunku yra žmogui neszioti!...

Nuėjo pas rejenta, užmokėjo 
randa ir daugiau nerugojo ant 
savo gyvenimo. F.W.S.B.

“Saule” Ja Suramina 
Ligoje!

Guodotinas Tamista: — Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti ir meldžiu neim
ti tai už bloga kad negalėjau 
greieziau atsilygint su skola 
nes jau du metai kaip negaliu 
nieko dirbti nes guliu pavieto 
prieglaudoje. Mane suramina 
vien tik laikrasztis “Saulė” 
mano nelaimėje ir tik jis pa
lengvina mano sopulius gulė
dama lovoje. Su pagarba, Jeva 
Zdanavicziėne, Schuylkill Ha
ven, Pa.

Nuo redaktoriaus: — Malo
nu mums girdėt kad “Saule” 
palengvina kentejima jusu ne
laimėjo ir duoda jums smagu
mą, Dieve jum duok pasveikti 
ir apleisti ligonbute.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

ipirmiau.se


“SAULE” Mahanoy City, Pa.

VIEN-AKIS
Apysaka isz gadynes Francuzu 

:: Revolucijos ::

Nabagai kaimiecziai isz Me- 
gere gyveno liūdnybėje.

Maloningamjam poniu viesz- 
pataujanli Francuzijos karalie 
ne Marija Antuaneeta išrinko 
paczia, kuri iki sziuolaik buvo 
jos dvarmerge buvusi.

Atvykimas naujos marczios 
tajpo sutiktas balsiais džiaugs
mo szauksmais kaimiecziu. 
Kuomi vergija gilesne, tuomi 
didesnis nusižeminimas.

Kaip visi bednieji ir pris- 
paustiejei, abudu numylėtiniu 
ir ju giminiecziai lūkuriavo vi
same kame kokios ten labdar
ystes isz virsziaus.

Naujoji poni prieteliszkal 
‘juokėsi visiems. Vienok nege
rai ji jaute save. Sako, pylyje 
su savo puslaukininiu vyru ir 
jau po keliu meneesiu ji pasku
bo vėl in Versatile, kur, kaip ji 
sake, karaliene labai jos reika
lavo.

Vikontas kaip ir pirma atsi
davė medžiojimui žvėrių ii’ 
gražiu moteriszkiu.

Viena diena, kada Lukoszius 
arti vieno girres ažero girde 
savo banda, pamate jis savo 
poną jojanti pro szali. Groves, 
kurio skerdžius negalėjo isz to
lo pažinti, susziiko jam:

— Berne, eik szian ir pri
taisyk man drucziaus kairi 
pentiną!

Lukoszius tnojaus atbėgo; 
bet, toje valandoj žirgas nusi
gandę® susipynė ir akimirkoje 
raitelis gulėjo purviname van
denyje dumburip.

— Nuskęs, jei tu jam nepa
dėsi,—pamanste Lukoszius,— 
butu tai geriausia. Ne, tai ta
vo ponas ir virszininkas, nuo 
Dievo pastatytas,— sake jam 
t i k e ji m iszka s pa j a u t imas.

Jis szoko paskui ji, ir vienok 
tik pasidekavojant savo ne- 
žmonisz'kai spėkai jis galėjo 
i'sztraukti isz purvyno savo po
ną ir krante pasiekti.

Grovas rodėsi negyvu.
Ant 'szauksmu Lukosziaus, 

kur nežinojo, ka veikti, atėjo 
brolis Tamas minykas, katram 
teko eiti pakeliui ir regeli visa 
atsitikima,

Jis kažin kaip nepaprastai 
pažvelgė ant Lukosziaus ir pa
beldė tris kartus su pirsztu in 
kakta, lyg kad norėdamas pa
sakyti: Tu kvaili!— vienok 
pradėjo daryti baudimus at
gaivinimo kas jam ir pasiseko 
po daug pastangų. Grovas ati
darė aki s. Pirmas jo žodis bu-

♦ vo: Kur yra Selim-Pasza?
Selim? —Mano žirgas! —Jis 

nubėgo toli, asz sugausiu ji vėl, 
jeigu malonigas Ponas nerei
kalauja daugiiaus mano patar
navimo.

—- Eik tnojaus JiesZkoti,— 
ir gryžk atgal.

— Pone Drovaipradėjo 
miinykas,—geras žmogus czio- 
nai,—iszvadavo tave nuo mirio 
jis-gi yra vertas kokio nors at
lyginimo.

—* Na!— juk gi tas buvo 
tiktai jo pareigą, asz gi mans- 
ti ju, kad bjaurus veidas szitos 
baidykles pergąsdino mano do
ra žirgą.

— Ar tai tokia yra dekin- 
gyste sunaus didžiosios Gro- 
viszkos gimines, del iszvaduo- 
tojo jo gyvasties?!

— Sze tau viena doleri!
, -į- Asz dekavoju, meilingas

pone,—tarė žemai linktedamas 

Lukoszius,—bet asz praszau 
ne pinigu. Jei asz galecziaii 
iszpraszyti sau kokia, nors ma
lone, asz praszyeziau.

— Sakyk-gi baudžiaunin
ke!

— Pavėlinęs susipacziuofi 
su Veronika ?!

— Su kuom?!
— Su Veronika Soubrigno- 

liute.
Grovas tai balo, tai vėl rau

donavo, jis drebėjo ir tarszki- 
no dantymis.

— Jusli mylisi a, Jusli my- 
lista!— Kas Tomistai?!

— Man niekas, — szalin 
nuo mano akiu!

— O Veronika?
—■ Asz priesz ta nieko ne

turiu, jei ji tavęs nori!
Minykas davė ženklą Luko- 

szini. Tas atsitolino verkda
mas isz džiaugsmo. Brolis Ta
mas paskubo prie Grovo.

Lukoszius parbėgę in savo 
kiemą ir suriko visas žėrėda
mas nuo džiaugsmo: — Mieloji 
mano!— Mieloji mano!

Jis pamate ja,—- verkenczia.
— N ever k, mi ei o ji—j i s d a- 

leido.
—■ Kas?!
—■ Jis,—musu geradejas,— 

Grovas! Lukoszius apsakė su 
džiaugsmu savo atsitikima.

— Ir tu ji iszgialbejai szita 
bjaurybe žmogaus pavidale?

Lukoszius stovėjo kaip ne
bylys.

— Bednas Lukoszius, — ir 
asz patikau savo likimą, jis sn- 
gvoltavojo mane ir paktinin- 
kas Darniquiet buvo jo sukal
ti ninku.

Lukoszius sugniaužė kums- 
czias.

Ta paezia rakti, sudegu vi
sas kiemas paktinin'ko Darni
quiet. Sugliaumijusi kuna Dar
nquiet’o rado tarp griuvėsiu.

* * *
Lukoszius ir Veronika gyveno 

drauge be bažnyczios palaimin
imo. Veronika susilaukė mer
gaites, bet pati numirė palage.

Praslinko daugiau® kaip 
penkiolyka metu. Mergaite ap- 
krikszfyta Terese vardu, tapo 
iszauginta per Lukosziaus se
serį. Pats Lukoszius, kuris 
va žn y e z i a u d amas u žs i d i r b d a - 
vo duonos kąsni, turėjo viena 
tik mintie,— savo mergaite! j 
Teresa buvo paveikslu savo 
motynos; kad Lukoszius nebu
vo tėvu kudykio, nieko nežino
jo, nei ne paturėjo, apart jo.

Lukoszius jaute neapykanta 
priesz viena tik žmogų ant 
svieto, savo bajor-poaii, prieg- 
tam rūpino ji baime, ba mer
gaite, kaip ir jos molyną, nega
lėtu tapti auka visagalingo pa
leistuvio.

Ir sztai atėjo vėl ta diena, 
kada kas-met visi baudžiaunin
kai turėjo sueiti podraug su 
savo giminėmis ir savo bando
mis, kur kunigas laistė galvi
jus ir juos paežius ir prasze 
dangaus malones del ju.

Dvasiszki inmoniai turėjo 
dar ir kita mieri,—peržiūrėji
mą visos savasties ir turto prie 
ko prigulėjo taipogi žmones.

Suskaitymus visu dvikoju ir 
keturkojį! esybių turėjo dar 
mieri, paskirti duokle, kuria 
kiekvienos gimines tėvas turė
jo mokėti Grovui. Szitos duok
les susidėjo isz priegimties 
daigtu ir buvo paskiriamos per 
pono urėdus, pagal ju sav-vale 
ir upa. Malone ir nemalone 
suprantama turėjo ežia svar
bia intekme.

Prasidėjo paroda ir vedžio
jimas žmonių ir galviju. Ma- 
jordamas rasze koras, kurias 
turėjo užmokeįti neatejusiejie

■ bau-' kakta ant k'.uįrios matėsi raudo-
< randas sždblcs kirezio.
Su nuoga krutinę, su blliza 

•sudraskyta bajonetu, su raudo-

virsziininkai szeintVnu ir 
du ir prasidėjo religijos cere- nas 
monijos.

Ponas su ginkluotais sargais r 
aplinkui užėmė vieta ant savo nu kalpokn ant galvos ir kru

vinu karelu rankoje, panaszi 
buvo in liitosybes dievaite.

-— Kelkis,jeiksz su mumis 
teve. Mes’ invvikėm, liuosas esi!

Pagal sena proproti ėjo žmo
nes vieniiolyka sodžių, kurie 
prigulėjo prie lobiu, pro szali 
groviszko sosto, visi vyrai be 
kepurių, pirmiau seneliai, to
liau vyrai, jaunikaieziai ir ant

Tarpe ju teip-gi ėjo Teresa su 
gniužu laukiniu rožių rankose.

— Kokia graži mergina!— 
pasakė virszininkas sargu už
pakalyje Grovo.

— Isz tiesu!—atsake Gro
vas insi žiūrėdamas pasargiai 
in veidą merginos,—ji paneszi 
nežinau in ka; bet —"kur asz 
maeziau ta veidą?!— Palauk- 
kit, kapitone, atveskit, man 
tnojaus ta mergina,

— Atsisėsk mergaite. Isz ko
kio sodžiaus esi ?

— Isz Megere.
— Kur tavo molina?
— Mano motina seniai pa

laidota.
— Kaip vadinasi tavo tėvas?
— Lukoszius Goulchard.
— Tas vienakis? — Taip. — 

O kaip vadinosi tavo motina?
— Veronika Subrignol.
— Veronika Subrignol?! — 

tarė grovas atsidusdamas. — 
Kaip tu in ja panaszi, mielas 
vaike!

Grovas pasilenkė kad pabu- 
eziuoti gražia mergina.

Riksmas daugiaus panaszus 
in staugimą žvėries ne kaip in 
baisa žmogaus pergazdino vi
sus stovinezius aplink.

Kaip žvėris szoko Lukoszius 
ant grovo, mergina ir apsikabi
no už kaklo savo tęva. Karei
viai užpuolė ant jo. y

— Szalin, budelio tarnai! --
— Tegul jis sau bėga, jis yra 

pasiutęs, — ramino grovas sa
vuosius.

Kaimiecziu mynia ėjo tyloje 
pro szali.

— Ar nori tamista palikti 
nenubaustu, ta. bingu paszle- 
meka, klausė kareiviu vado
vas.

— Ne dabar, — ne dabar, — 
atsake grovas apmanstydamas.

Kelias dienas paskui Luko
szius tapo užpultas prie savo 
vežimo per kareivius ir inmes- 
tas in gilu skiepą groviszkos 
pilies.

Pėdos supuvusiu sziaudu bu
vo jo guoliu, kąsnis sausos 
duonos ir vandens puodas jo 
kasdieniniu maistu. Geležys 
spaude jo rankąs.

Penkiolika menesiu praslin
ko! Buvo tai 4-ta d. Rugpju- 
czio 1789 m. Kas tai buvo ka 
iszgirdo nelaimingas vergas 
savo požeminiam skiepe? •

— Lukosziau Goulchard!
— Kas ten yra?
— Vainas esi! Apsidrąsink!
Iszlauže akmenius isz sujun- 

go ir inkiszo ilgas kopeczias. 
Ir žemyn nukopė žmonių kiek 
tik buvo vietos — prieteliai ir 
giminaieziai nelaisvio, mužikai 
trumpose kurtkose (kuzuose) 
apginkluoti dalgiais ir ragoti
nėmis.

— Ar tai tu esi, vienaki?
Nežiūrint, ant jo iszliesejimo 

ant jo ilgos barzdos pažino ji 
saviszkiai.

— Teve! Teve! — szauke isz 
virszaus skaistus balsas mer
ginos.

— Czionai, mano vaike! Tai 
tu esi? Jau ilgai tave troszkau 
pamatyt.

Ji stovėjo priesz ji tarp ži
buriu ir dalgiu.

Plaukai vedylavo apie jos

— Nuo to, kurs kankino ir' 
gėdino mus* ilgiau kaip per 20 
metu, —• sžaiike kaimiecziai.— 
Ales inemcm jo tvirtynė, — 
szauke Tore-e,— mes, kaimie
cziai, baud'žiąuiiinkai isz visu 
kaimu, jis gynėsi ne blogai bet 
mes inveikerne; ’ szlai jo kar
das. Isz jo tarnu neliko nei vie
no!

Kaimiecziai suskalbė rete
žius kuriais Lukoszius buvo 
siirisztas ir jis iszejo ant szvie- 
sos kurios nebuvo mates dau
giau kaip meta.

Ilgai, ilgai jis savo nuvar
ginta krutinę gere szviežia orą 
liuosos prigimties.

— Bet kaip viskas atsitiko? 
— klausė iązlinosuotasis isz 
kalėjimo Lnkpsžius.

Bastilija Paryžiuje paimta 
per žmones, karalius pagautas 
in nelaisvo. Tautos susirinki
mas apgarsino “žmogaus tie
sas.”

— Varpai man rodos gau
džia...

“Taip, visuose kaimuose ap
linkui brolis Tarnas liepe 
traukti varpus nes lizdas musu 
vargintojo yra suardytas. Bro
lis Tarnas, apgarsino mums 
liuosybes evangelija. Visi žmo
nes yra valui, nėra jokiu bau
džiauninku Slaugiau, jokio pri- 
spirtino dabbo, jokiu minyku 
ir jokiu minyszku ir tai buvo 
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Lietuvaites, žaliuojat kaip rožes,
Daug blogu papratimu ir matyti,
Kaip puoszti likimas ir duoti sau grožės, i
Reik szie patarimai tvirtai užlaikyti:

2.
Neiszjuok vyro arba bernelio,
Neskerecziokie ant lygaus kelio,
Nes merginai tas netinka,
Prie tokios berniuks nelimpa.-

3. i
Nepaviliokie kitos vaikino,
Kuri del saves ji pasisavino,
Jis tada prie tavęs ana iszpeiktu,
Isz skausmo ji. tave keiktu ...,

Atmink, plaukia tavo dieneles, 1 ■
Kaip vandens sriaunas upelis, 
Buk kaip saule žiba skaiseziausiai, 
Jaunikaieziams tiksi gražiausiai. j .* xt.

0. . a j

Savo piktumą mokėk suvaldyti, į

Gerbk ir mylėk vyriszka lyti,
Nes tik per meilė greit isztekesi,
Jeigu nemylėsi, greit sudavatkesi.

6.
Nesidairykie už dėbeselio,
Ten nesurasi sau meilužėlio,
Ir nevaikszeziok užrietus uosi, 
Nes greitai savo vertumo nustosi.

7.
Nesipuoszkie plunksnoms puikybes,

Skensdama gelmeje proto tamsybes,
Nes priesz veja gausi patirt, 
Puikybes plunksnoms prisieis nubireti.

8.
Nėbukie tamsuole be supratimo,
Nepeik, nekaityk savo likimo,
Žinok, knygos ir laikrasztelei,
Tai tavo dvasios žolynelei.

9.
Neszluok liežuviu kaip su szluota,
Nebūk davatka per daug raguota, 
Jei ragais savo žmonis baidysi, 
Daug nesmagumu sau padarysi.

10.
Negeisk turėti to kas ne tavo,
Kas daug norėjo — nieko negavo, 
Gyvenk protingai, pamesk baime,
O pamatysi kad rasi laime!.. —X.

paskutines pylis, katros nu
puolė Francuzijoj.” Veizėk ant 
musu broliu bluzose ir šabo-' 
tuose, pakurstytu per broli Ta
ma, po vadovyste tavo dukters 
mes suardem tvirtynė nežiū
rint ant boksztu ir sienų, or
molu ir strolbu'bot ir isz musu 
daugybe krito. Isz teriono tar
nu nei vienas neliko gyvas.

P,ratevis musu buvusio pono 
yra vienu isz tu kurie gyvus 
kryžiavojo sukilusius Protes
tantus Sevėnnu karojo, jo ie
vas plake nabagus kaimieczius 
kurio buvo pasimedžioja. žvė
rienos.

Bet grovas, katras, užpuolė 
tavo dukterį, tau kalėjimo be
vargstant, gavo savo alga. Ma
tai ta galva ten ant karties, 
apie kuria szoka kaimiecziai 
ir gieda liuosylbes giesmes 
“Paira” ir “Carmagnole”, tai 
yra jo galva, ir tavo duktė ja 
nukirto.”

— Baisu, baisu!., atsiduso 
Lukoszius.* * *

Veikiai po isznaikinimo po
ni Terese isztekejo už artojo 
ūkininko sunaus. Abu gyveno 
laimingai iki giliai, senatvei ir 
paliko kelis vaikus. Senasis 
Lukoszius vienok ilgiau pate
ko už anuodu. Galas.

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

ISZLEKE AUGSZCZIAUSE IN PADANGES.
Benjaminas King, inžinierius ir sportsmanas in dvi va

landas ir 20 miliutu iszkilo in padanges su eroplanu 16,000 pė
du. Neseniai Prancūzai buvo iszkilia 11,355 pėdas, 1930 mete 
bet King pralenkė juos.

Praeitos Nedėlios ryta, 
Skulkino mieste krata pa

daryta,
Palicija kėlės mergicas suėmė, 

Visas in kalėjimą nuveže, 
Ba radosi name bjauram, 

Buvo tai netikusios niekam,
Mergaites 'buvo doru levu, 
Bet iszango ant nelabu pa

leistuviu,
Viena vos 17 metu senumo,

Pilna, szelmybiu ir piktumo, 
Antra vos 20 meteliu pabaigė, 
Kaip morezinis katinas pasi

baigė.
Trecžia da jaunytele,
Isz namu pabėgėlė,

Vos 16 moteliu sulaukė, 
Bet niekad proto nedasilauke, 

Tėvams sarmata padare,
Ir szposu invales iszdare, 

Nenorėjo namieje nieko dirbti, 
Nors ant szlėbiu sau užsidirbti,

Todėl padorei neužsilaike, 
Nuo pasiutimo nesusilaike, 
Naktimis bambiliais val

kiojosi,
Nuolatos su tėvais vaidinosi, 
Kada apie tai dažinojo tėvai,

Abudu susirūpino labai, 
Badai kokia tai ragana sena,

Palei ėtuve viena, 
Prikalbindavo merginas,

Ne tik senas bet ir jaunas,
Tokia prakeikta pakarti 

reiketu,
Kad isz peklos neiszeitu,

Kad pastiptu,
Smaloje per amžius virtu.

* * *
Girdėjau kad Szenadoryje 

marti viena,
Užpyko baisiai ana diena,
Ant savo uoszves senos,

Kuri neatsilsejo ne adynos, 
Ba nuolatos ant jos zurzėjo,
Visokias kaltes ant jos isz- 

radinejo.
Pas ja nueidavo,

Su triukszmu ineidavo,
Šunelis isz kauleliu loszdavo,
Vakarais nuolatos iszeidavo,

Praloszdavo visa peide,
Už ka laibai pykdavo Keide,

Ba ir teisybe turėjo,
Isz to naudos jokios neturėjo,

Nusibodo apie tai uoszvei 
klausyti,

Kurios negalėjo apmalszyti,

Norints sutikdavo visame, 
Kada toji rasdavo namie.

Karta su triukszmu atėjo, 
Marti vela apmalszyti norėjo,

■ Bet, tas nepasiseko jai, 
Isz ko pasidarė didelis vajei!

Iszmete uoszve per duris, 
Kad net užgeso žiburis.
Gerai martele padare, 
Kad uoszve iszvare.

Juk kur porele malsziai 
gyvena,

Nesikiszk'in ten uoszvele sena, 
Jeigu šunelis viską pra

leisdavo,
Ir savo paežiui e paniekindavo, 

Reikėjo ji nubausti gerai, 
Kad užsilaikytu szvarei,

Juk savo paeziule turi maityt, 
Gražiai, pagal iszgale apredyt, 

Juk ant to užsitarnavo, 
Ba niekur neiszeidavo, 

Tik dažiuredavo savo vaikus, 
Uoszves mažus anūkus, 

Dabar uoszve užsirūstino .
labai,

Sustojo ėjus pas ja staigai, 
Sūnelis geresniu past'd".

Prie karezemds nesustoję, 
Su draugais-daugiau nesueina,

Namo isz darbo tiesiog par
eina, • -

Parnesza visa pede savo, 
“Keiduk, tai viskas tavo,’?
Visi barniai dabar nutilo,- 

Uoszves 'žiotys visai aptilo,
O tai geriausia, 

Ir iszmintingiause.

Pajuto Sunkenybe 
:: Almužnos ::

Tūlas žmogus, kuris buvo 
sveikas ir drūtas, sumanė uba
gaut ne kaip imtis prie teisin-' 
go darbo. Karta sugryždamas 
in kaima kuriame gyveno, už
migo prie kelio. Eidamas pro 
ten zokoninkas pasilenke prie 
gulinezio, iszeme jam szmotęli 
duonos isz krepszio ir padėjo 
ant krutinės mieganezio. Tasai 
tnojaus pradėjo sunkiau kvė
puot, dejuot ir prakaituot, ro
dos nuo dideles sunkenybes ar 
baimes.

Tame ji zokoninkas pabudi
no ir užklausė:

— Kas tau yra kad taip sun
kiai dejuoji ir dūsauji.

-— Rodėsi man kad didžiau- 
ses kalnas ant manės užgriuvo, 
norėjo mane užsmaugi ir in 
pekla instumt, — atsiliepė uba
gas.

— Bliisti, mano žmogau, ne
buvo tai kalnas tik truputis 
duonos isz tavo krepszio. Tik 
apmislyk, kaip tau bus sunku 
tosios almužnos kurias renki 
apgavingai nuo žmonių, uo
linis da turi pajiegas užsidirbt 
ant duonos.

Ubagas suprato ka jam zo
koninkas prikiszinejo ir nuo 
tos dienos daugiau neubagavo.

f t r
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1 “ SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
—. P© miestą jau prasidėjo 

“Maskaradines Partijos” ne
tik vaiku bet ir suaugia žmo
nes jas parengineja. Žmonelei 
linksminasi kaip gali.
y— Schuylkill pavietas ana 

diena aplaike nuo Pennsylva- 
nijos gazolino padotkus, kaipo 
savo dali $109,942.25 už viena 
meta. Isz taip dideles sumos 
duodasi suprasi kad Pennsyl- 
vanijoj sudegina daug gazoli
no.

t Petnyezios vakara Lo
cust Mountain ligonbuteje mi
re. sena gyventoja Mare Zaka- 
rauekiene, (Deltuviene), 1027 
Ę. Centre uly., sirgus trumpai. 
Dvi sanvaites adgal susirgus 
siaigai, likos nuvežta in ligon
bute kur ir mirė. Velione pali
ko tris dukteres ir du sunns ku
rie gyvena Turkey Run, taipgi 
broli Konstanta Popika ir dvi 
seseres Dargiene isz Glovers 
Hill ir Vaicekauckiene, West 
Virginijoj. Velione prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos.

— Nedelioj po piet ugnage- 
siai likos iszszaukti užgesinti 
deganezius krumus East End 
gale miesto.

—- Važiuodamos atlankyti 
savo tėvus, dvi mergaites likos 
užmusztos ir du vaikinai sun-

. . f V . 4 . • • •

kiai sužeisti laike susrdunmo 
automobiliu ant Harrisburg— 
Millersville plento, Nedėlios 
ryta. Užmusztosios yra Darata 
Bolton, isz miesto ir Francisz- 
ka Bader isz Harrisburgo. Vi
si dirbo valdiszkam bjure Har- 
risburge.

ę

;— Groserninko Horano sū
nūs; laike taisymo guminio ra
to ant savo automobiliaus, li
kos sužeistaJ'in galva ir nuvež
tas in ligonbute.

. — Praeita sanvaite atsibuvo 
susirinkimas darbininku Ideal 
Marszkiniu dirbtuves ir loc- 
nihinku kad 'padaryti sziokia 
tokia taika, ir (kad darbininkai 
galėtu sugryžt i prie savo užsi
ėmimu. Toji dirbtuve buvo su
stojus keli menesiai adgal ir 
daugeli merginu ir moterų pa-, 
kiliko be darbu, kas buvo dide-. 
le sunkenybe del daugelio sze;- 
mynu.
t Batbornte, trijų metu 

amžiaus mergaite, braukyda
ma zapalkas užsidegė ant sa
ves szlebukes nuo ko baisiai 
apsidegino apie 8:15 Nedėlios 
ryta, mirdama Locust Moun
tain ligonbuteje ta paezia die
na. Buvo tai dukrele Juozo Bo- 
binsko, 719 E. Pine uly.

— Moterėles, nuo kada ap
keikėte lygias tiesas su vyrais 
politikoje tai turite su ja gerai 
apsipažyti. ir suprasti. Tame 
tiksle būna laikyti susirinki
mai ant kuriu laikomos prakal
bos ir patarimai, kaip balsuoti 
ir už. ka. Taigi, tame tiksite 
ateinanezia Sereda, vakare, 23 
diena Spalio Oet, bus laiko
mas Republikoniszku Moterų 
Susirinkimas, ant Family Sve
taines kur bus svarbus kalbė
jimai kas kiszasi ateinaneziu 
rinkimu. Visos moteres yra 
užkvieeziamos dalyvauti, i?ko- 
kios jos neimtu partijos,nes isz- 
girs labai svarbiu politikiszku 
apsvarlinimu.

Susirinkimas prasidės 8-ta 
yal. vakare ant kurio yra už
prašyti visi atsilankyt.

sustabdo 
PERSZALIMA
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Člyduolė-Tabletai. in-30 minutu 
Mo.ti.-Notini laižai. Gausit aptiekoi*

— Trustisai Vokiszkos pa
rapijos lankėsi praeita Petny- 
czia, pas kardino'la Daugherty, 
Filadelfijoj, tiksle stidavadini- 
mo neužganadymo, kuris kilo 
nuo kada Lie'tuviszkos seserys 
pradėjo mokyti vaikus Vokisz- 
kojb paralpineje mokslaineje. 
Manoma kad tasai nesupratim
as bus užganadinaneziai ap
svarstytas.

t Praeito Ketverge ryta, 
apie 10:30 vai., du vaikai eida
mi pro szaslavu “dirmpa” ar
timoje Yatesvilles, surado la
voną Adomo Alaburdo, kuris 
nuo kokio tai laiko gyveno 
szanteje. Diena priesz tai, 
žmonys.ji mate vaikszcziojent 
ir sveika. Koroneris Papelis 
daro tyrinėjimus kokia buvo 
priežastis jo mirties. Vėlioms 
turėjo gal daugiau kaip 50 me
tu, neturėjo, kaip girdėt, jokiu 
giminiu ir buvo nevedias. La
voną (pasiėmė graborius Men- 
keviezius aut palaidojimo.

f p. Ona Birsztoniene, isz 
Filadelfijos, kuri lankėsi pas 
savo duktere Stroliene, 242 E. 
Lloyd uly., per kėlės dienas, 
apsirgo Maigai, mirdama 10 
valanda Petnyezios ryta. Ve
lione kitados gyveno daugeli 
metu Shenandorije, bet keli 
metai adgal, persikrausto in 
Filadelfije, apsigyvendama su 
savo dukterimis. Velione buvo 
gerai žinoma visam mieste. Pa
liko du sūnūs Piusa, gerai žin
oma insziurenc agenta, ir Juo
zą kuris gyvena Harrisburgo, 
.kaipo ketures dukteres: Stro
liene isz miesto, Katre, Marga- 
rieta ir Ona Filadelfijoj, 15 a- 
nuku ir pra-anuku. Laidotuves 
atsibuyp.Panedelio ryta, su pa
baldomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje. A.a. ponia O. Birszto
niene buvo sena skaitytoja 
“Saules.”

— Trokmanai ir duon-ke- 
piai turėjo susirinkimą Fergu- 
sono Kotelyje, Nedelioje, ap
svarstyti kaslink pakėlimo 
prekes ant duonos ir nužemini
mo 5-to procento del trokmanu. 
Duon-kepiai tvirtina kad turi 
mokėti daugiau už miltus todėl 
buvo priversti pakelti preke 
ant duonos. Trokmanai kerszi- 
na iszszaukti straika ant kito 
susirinkimo.

— Eidama isz mokslaines 
namo Helena Valiukevicziute, 
15 metu, inpuole in angline 
skyle susižeisdama sau koja. 
Likos nuvežta iii ligonbute ant 
gydymo.

t Gerai žinoma jauna mer
gina, Beatricija Matulevicziu- 
te, mirė praeita Petnyczia Gei- 
singerio ligonbuteje Danvilleje 
kur radosi apie penkes sanvai
tes. Velione gimė mieste ir bu
vo duktė Onos Matuleviczie- 
nes. Užbaigė ji mokslus 1934 
mete. Paliko motinėlė, tris se
seres ir penkis 'brolius tarp ku
riu Edvardas yra daktaru 
Wayne, Pa. Laidotuves atsibu
vo Utarninko ryta su pamaldo
mis Szv. Jurgio bažnyczioj.

Pottsville, Pa. —Siausdamas 
prie vikado užpakalyje namo, 
staigai inpuole 15 menesiu am
žiaus Jonukas, sūnelis Žilins
ku. O kad motina tame laike 
radosi nuo jo apie 50 pėdu, to
dėl negalėjo adbegt in laika 
šuneliui kad ji iszgialbet ir ka
da adbego, rado ji paskendusi.

Girardville, Pa., — Gerai ži
nomas aplinkiniam gyvento
jam senas brokeris ' McTurk, 
kuris prigulėjo prie Hazle 
Brook Coal kompanijas, sude-

JAUNI MEKSIKONAI MOKINASI UKYSTES.
Nuo kokio tai laiko Meksikoniszka valdžia pradėjo mo

kyti vaikus pradinio ukiszko mokslo ir vaikai užaugino dau
geli visokiu daržovių ant mažu farmu paskirtu per valdžia.

ge praeita Seredos vakara. 
Ugnagesiai pribuvo gesinti 
liepsna isz aplinkiniu miestu. 
Brokeris likos apleistas apie 
deszimts metu adgal ir kaina
vo apie 100 tukstaneziu doleriu 
pastatymu,s.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Eynon, Pa.,— Sal. Galkaus- 
kaite pateko automobilio nelai
me. Jai sužeidė kojos keli ir 
jau septynios sanvaites negali 
pavaikszczioti. Ims daug lai
ko kol ji pasveiks.

Scranton, Pa. — p. St. Žemai- 
cziu dukrele Valerija, insto'jo 
in Elmhurst. Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų Vienuolyną.

Lietuviai Schuylkill Paviete 
Balsuokite už savo Tautieti

JURGI GUTAUSKĄ
Kandidatas ant Prothonotary 

Praszo juso balso ir parėmimo.

Ant Direktorių Biednuju 
BALSUOKITE UŽ

FRED C. HOLMAN
IR

CHARLES F. MILLER
Busime dėkingi už juso baisa 

ir intekme

LIETUVIAI BALSUOKITE UŽ

JOHN E. BEDDOW
Kandidatas ant Prothonotary 

Pas jin turi užsiėmimą Lietuve 
Stenografiste. Praszo juso balso.

NORS NEREGYS BET GERAS RAITELIS.
Būdamas neregiu per 27 metus, senatorius Thomas D. 

Schall, isz Mimiesofos, yra geru raiteliu. Draugauja jam jo 
mokytojas laike jodimo ir da lyg sziai dienai neturėjo jokios 
nelaimes.

pas daktarą. Skaitykite “Saule”
Ligonis, kuris laukia dakta-' 

ro ofise apie dvi valandas ir 
jam nubodo toliaus laukti, sa
ko in tarnaite:

— Pasakykie ponui dakta
rui jeigu mane nepriims in 
penkes minutas tai jau visai 
imsiu sveikas ir neturės kostu- 
merio. ,■

LAISZKAS SCHUYLKILL 
PAVIETO LIETUVIAMS 

PILIECZIAMS.

Gerbiamieji Lietuviai Piliecziai:
Schuylkill pavieto rinkimai invyks- 

ta Lapkriczio m., (November) 5 d. 
Asz, žemiau pasiraszes, esu nomina
cijų rinkimuose iszrinktas kandida
tu ant Prothonotary, Schuylkill pa
viete. Pirmas tai invykis kad musu 
paviete buvo duota proga Lietuviui 
statyti savo kandidatūra in viena isz 
auksztesniu vietų. Tai padare demo
kratu partija. Visiems suprantama, 
kad be demokratu ar republikonu 
partijų parėmimo, mes negalime ti
kėtis būti iszrinktais net ir in ma
žiausias vietas.

Republikonu partija niekad neda
vė progos Lietuviui kad ir in mažiau
sia vieta statyti savo kandidatūra. 
Nežiūrint to, kad Schuylkill paviete" 
Lietuviu yra apie 25,000. Taipos-gi 
jokiu geresniu vietų prie valdžios ar 
teisme republikonai Lietuviams .ne
davė, iszimant tlumocziu ir vieno ar 
kito sargu.

Pernai meta demokratu partija vi
soj Pennsylvanijoj ir ypacz musu 
paviete laimėjo rinkimus. Sziais me
tais yra dar geresne proga demokra
tams rinkimus laimėti nes turint sa
vo rankose visa valdžia gauna dau
giau ir prieteliu. Apart to, skirstant 
visokius darbus pradedant nuo auksz
tesniu iki keliu statymo ir taisymo 

l darbininku, tuomi stiprina savo par
tija.

Asz, kaipo Lietuvis, sziuomi pra- 
szau visu Lietuviu piliecziu už mane 
balsuoti. Jeigu asz tapsiu iszrinktas 
tuomi laimes ir Lietuviu garbe. Apar
to, Lietuviams bus netik garbe bet ir 
nauda. Asz pasižadu, būdamas Pro
thonotary, Lietuviams daug pagelbėt 
ir už juos užtarti prie valdžios ir 
teisme visuose j u reikaluose.

Isz kalno dekavodamas visiems 
kurie už mane balsuosite, pasilieku,

Su pagarba, Jurgis Gutauskas.
P.S. Ant baloto mano varda rasite

Prothonotary

George F. Getuskey...........................Įx]

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

Su Teisybe Toliau
:: Nukeliausi ::

Praeita meta tūlas jaunas 
žmonis ketino apleisti murus 
Vaistinio Kalėjimo, Fihidelfi- 
joj. Priesz gavimasi in kalėji
mą buvo jis rasztininku dide
lėje Lankoje ir turėjo paezia ii' 
<iii vaikus. Priesz iszleidima isz 
kalėjimo likos jis nuvestas in 
kancelarija, ant kurio lauke 
kalėjimo kapelomis kuris keti
no ji parengti ant naujos ke
liones.

— Ka asz dabar veiksiu, isz- 
ejas isz kalėjimo? — paszanke 
in kapelona.

Kunigas da karta jam jiaan- 
trino kad užlaikytu Dievo pri
sakymus ir kalbėtu visur teisy
be kur tik nusiduos.

— Bet asz niekur darbo ne- 
aplaikysiu jeigu pasakysiu tei
sybe kad sėdėjau kalėjime už 
vagysta; niekas mane nepri
ims prie darbo.

—■ Bet su melagyste dingsi.
Už keliu metu po tam, atėjo 

tūla diena pas kalėjimo kape
lona puikiai pasirėdęs žmo
gus. Kapelonas tuojaus pažino 
savo sveczia, buvusi kalini. 
Žmogus, pasisveikinęs su ka- 
pelonu, pradėjo pasakot:

— 'Sugryžau in savo miestą 
ir nusidaviau in viena isz di
desniu bizniavo namu jeszkoti 
darbo. Likausi nuvestas pas 
pati dažiuretoju ir parodžiau 
savo paliudijimus. Virszinin- 
kas juos perskaitęs užklausė 
manes:

— O kur tamista buvai per 
tuos penkis metus?

Szirdis mano pradėjo plakti 
kaip kūjis. Pamislinau valan
dėlė. Prisiminiau tavo rodą ku
lia man davei kada apleidau 
kalėjimu ir atsakiau drąsiai:

— Buvau kalėjime.
—1 Už ka buvai apkaltintas?
— Už vagysta.
— Ir tu man drysti prisipa

žint atvirai apie tai? Juk pats 
gali suprasti kad tavęs niekas 
nepriims prie darbo jeigu prie 
to prisipažysi.

Asz atsakiau: — Kunigas 
kapelonas man davė tokia ro
dą kada apleidinejau kalėjimą 
kad visados ir visur kalbecziau 
teisybe ka jam prižadėjau.

— O ar prižadėjai jam ir 
ateityje iszpildinet savo užduo
tis?

Kada jam užtvirtinau kad 
taip, isztiese ranka in mano 
kalbėdamas:

— () kad iszpildei pirma sa
vo prižadejima, tikiuosiu kad 
iszpildysi ir antra ir tarnausi 
man isztikimai.

Szimtai kitu žmonių jeszkojo 
darbo per daugeli menesiu bet 
man pasiseko ji surast lik už 
keliu sanvaieziu ir tai todėl 
kad pasakiau teisybe. Acziu 
tau, kunige, už gera patarimu 
ir stengsiuosiu ji užlaikyt lyg 
pabaigai mano gyvenimo.

LEBANON VALLEY

ANTANAS DZIADOSZA
438 W. Mahanoy Avė. Mahanoy City 
Agentas, del miestu Mahanoy City, 
Shenandoah, Gilberton, Frackvilles' 
ir Tamaqua. Telefonas 59-J.

BEER
Geras ir gardus Alus, 
Porteris ir Eilus.
Jumis labai PatiHs! 
pristatome in salu- 
nus ir namus bonku- 

bOMI bese al baczkomis.
Szitas alus visus pa- 

M tenkins nuo pirmo 
poragavimo.

:: GUDRI ::
! GIRTUOKLIO i

:: PATAISA ::
J^ ATARIXA buvo biedna mer-, 

gina, bet darbszti, tarnavo 
pas viena ūkininką kelis metus; 
susidėjo kraiti, tai yra, gavo 
trejų metu telyczia, parszingaj 
kiaulia, audeklu ir 15 rubliu. I 
Ta viską turėdama, apsivedė1 
su Motiejum Pilka, ūkininko1 
sunum, kuris po tėvo smereziai, 
apėmė tam paežiam kaime uki-l 
ninkysta.

Motiejus, būdamas da jaunu 
berniuku, vaikszeziojo in kar- 
cziama ir ten per kiauras nak
tis szokdavo. Ant galo taip in- 
prato kad ir dabar su gera Ka
tre apsipaeziaves, da labinus 
pradėjo in kareziama vaiksz- 
eziot; buvo szioki-toki gyvuliai 
ir padarai; Motiejus szventas 
dienas ir nedelias karezemose 
praleisdavo, gere pats ir muzi
kantams duodavo.

Tokiu budu įgryždavo vėlai 
o laikais ir szvintant. Katre la? 
bai tuom rūpinosi o labiausia 
kada Dievas davė kūdiki, bied
na žmona sėdėdavo per naktis 
prie lopszio ir klausydavo, ar 
Motiejus pareina.

Taip perejo du metai o Mo
tiejus nuolat gere. Katre džio
vino sau galva, ka su juom bus 
padaryta, kad jos vyras pasi
taisytu — baudė visaip, verke. 
ir prasze gražumu kad pasi
liautu; glostė, tai vela 'pyko, 
barėsi, pora sykiu susimusze. 
Nuo laiko isžtikruju Katre per- 
pyko ir pradėjo kerszint nes 
jai nebagei labai skūra iszpe- 
i e; bet kad buvo gera žmona, 
toksai jos buvo ir kerszinimas 
— gera Katre pikto iiemislijo.

Viena Nedėlios vakara, vė
lai kaip visada, gryžo Mot iejus 
namon o kad buvo ruduo tai po 
lietui buvo naktis szalta, visas 
drebėjo o da ta nakti, kaip ant 
tu patycziu, pikta dvasia po 
balas ir purvynus vedžiojo nes 
ve, buvo girtas, tai paklydo o 
gal szimta kartu parpuolė —• 
szlapias, purvinas. Gaidys pra
dėjo giedot kada Motiejus vos- 
nevos savo namo duris atitiko 
ir pabaladojo.

— Kas ten? — paklausė v 
du i Katre.

— A's'z, — atsake per dantis 
1 Motiejus.

— Kas per asz?

— Eikie szalin, girtuokli! ne- 
monyk man akiu ir duok mie
got.

— Ar tu pasiūlai? Asz szla-
;pias ir suszales o man nenori 
'atidaryt duriu — atidaryk nes
kaip asz tave pagriebsiu tai 
paminėsi!

— Szalin traukis, latre, nes 
kaip pabudinsiu saviszkį tai 
tau sprandą nusuks.

— Ka ? Pabudinsi saviszki?
O asz kas, kad ne tavo vyras? |

— Ka ? Tu mano vyras? Tai 
ne; mano Motiejus, kaipo ge
ras gaspadorius, tuojaus po ,c. F.REKLAITIS 
vakarienei atsigulė ir prie ma-
nes miega, tai jo nebudink nes 
rytoj, kaip pradeda szvist, turi 
cit prie darbo o kaip neatsi
trauksi, tuojaus pabudinu...

— Kaip tai, tai asz ne tavo?
— O kvaraba tave žino, keno 

tu esi.
Motiejus da gera valanda 

stovėjo, norėdamas savo pa
ežiai davėsi jog tai jis jos pats 
bet ant tuszczio — kalbėjo da
bar pats in save:

Gal ji turi . teisybe, pa
žinsiu ja, žmona iszmintinga

TURI MAŽIAUSIA STIRNA 
ANT SVIETO.

Franas Buck, jeszkotojas vi
sokiu žvėrių, neseniai aplaike 
gal mažiausia stirnaite ant 
svieto, kuri yra žinoma kaipo 
“Peliuke Stirnaite.” Yra tai 
vienatine tokio budo stirnaite 
kokia kada likos sugauta. Pa
talpino ja žverineziuje Amity
ville,1 L. L

ir gera; bet asz —'nelaimin
gas! tai asz ne Mot iejus Pit kus 
bet kas asz per vienas? Ak, 
i su tur 'but niekam nevertas; 
velnes mane po balas vedžiojo, 
esu nuvargęs, szalta. O tas Mo
tiejus Paikus miega sau prie 
moteres; o asz kur pasidėsiu?

Ir atėjo jam iszganinga mis- 
lis, — kad kaip tik praszvis, 
eiti in spaviedi ir paklaust ku
nigo: ar jis nežino kas jis per 
vienas ir ar isz tos parapijos? 
Tada žinos kur eiti — nuėjo 
ant kupetos szieno ir ten gar
džiai užmigo.

Katre viską pė.r Įauga mate. 
Ant rytojaus su kaiminkoms 
ir kūmutėms, paėmė palengve- 
le mieganti Alo'tieju ir in gyin- 
czia innesze, paguldė in lova o 
pati pradėjo apie pusryczitis 
triuši.

Kada Motiejus akis praplo- 
sze, nežinojo kas su juom pasi
darė; iszejo pažiūrėt, ar kas 
ant szieno neguli, — ne ženklo 
nebuvo. Paczios nedryso klau
sti— negalėjo sumislyt kas 
ežia pasidarė.

Ir nuo to laiko jis gert pa
liovė, padidino ūkia o Katre
Dievui dekavojo jog jai inkve- 
pe toki būda pataisyt sako vy-

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation 

—$_

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Mahanojaus Isztikimiausis Graborius
:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Į
Gėriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j zčr 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar “WF 
nakti. Visada turi pil- i 
na pasirinkimą meta- te 
liszku ir kieto medžio Į

Grabu. Laidoja nu- I

mirlieus pagal naujau- I

šia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininke I
moterems. Prieinamos J .prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 . ( u 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J ___ _
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