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Isz Amerikos
ISZ PIKTUMO INMETE 

KŪDIKI IN PECZIU.
-Gleason, S. C. — Insiutes 

baisiai kad jo motere nenorėjo 
jam atiduoti sunaus užmokes
ti kuria taja diena aplaike už 
dakba, Adolfas Ebberts pa
griebė septynių menesiu am
žiaus (kūdiki ir inmete in vidu
rį pecziaus. Ant giliuko atbė
go .sūnūs nuo virszaus ir isz- 
girdes baisu kliksma mažo 
brolelio, isztrauke ji isz pe
cziaus tik mažai apdeginta nes 
buvo storai aprėdytas todėl 
mažai apdege. Kaimynai isz- 
girde apie tėvo nedorybe, no
rėjo ji saviszkai nubausti bet 
pa'licija pribuvo in laika ir 
iszveže nelaba tęva in kalėji
mą.

MELDĖSI PRIE BAŽNY- 
CZIOS NUOGAS.

Reading, Pa. — Kada žmo
nes ėjo ant ankstyvu Misziu in 
bažnyczia, paregėjo nepapras
ta regini, prie bažnytiniu du
riu klūpojo kokis tai žmogus 
visai nuogas. Palieija pasiėmė 
ji in kalėjimą kur pasirodė kad 
tai buvo Edmundas Zuczak 
kuris buvo nesveiko proto ir 
buvo pabėgės isz paikszu prie- 

-glaudos kėlės dienas adgal.

IR PIKTADARIS TURĖJO 
JAUSLIA SZIRDI.

Crawford, N. Y. — Asztuo- 
niu metu dukrele Mrs. Dora 
Austin, staigai apsirgo ant ty
mu ir kada motina iszbego pa- 
'szaukti daktara, susitiko su 
piktadariu ant slenksczio ku
ris laike atikiszes in ja revolve
ri. Piktadaris pareikalavo nuo 
jos pinigu bet motere apsakė 
jam kad jos kūdikis pavojin
gai apsirgo ir bego pas dak
tara. Ant tuju žodžiu piktada- 
ris insidejo revolveri in kisze- 
niu liepdamas moterei nuvesti 
ji prie .serganczio kūdikio. 
Daugiau valanda laiko pralei
do piktadaris prie serganczio 
kūdikio parengdamas jai rei
kalingas gyduoles pakol karsz- 
tis dingo. Kada jam motina 
dekavojo >su aszaromis už jo 
pagialba, piktadaris apreiszke 
jai kad jis turi namie keturis 
mažus vaiku's o kad neturi dar
bo tai yra priverstas apiple- 
szineti žmones kad užlaikyti 
■savo mažiulelius. Motere pri
verstinai jam inkiszo in delną 
penkis dolerius su Dievo pa
laiminimu ka padare del jos 
serganczios dukreles.

RADO NAUJA-GIMUSI KŪ
DIKI PUNDE SENU 

POPIERU.
St. Loui's, Mo. — Kada dar

bininkai atidarė dideli pundą 
senu popieru kuris likos pri- 
siunstas isz Pennsylvanijos, 
užtiko viduryje nauja-gimusi 
kūdiki kokiu keturiu dienu am
žiaus. Manoma kad motina nu
žudė kūdiki, atnesze in dirbtu
ve ir ji paslėpė punde senu po
pieru. Palieija tyrinėja isz ko
kio miesto pundas popieru li
kos prisiunstas ir tikisi užeiti 
ant jiedsakio nelabos motinos.

DVASIAJWOTERES
Badai Pasirodė Darbininkams 

Kurie Vėliau Surado Už
kasta Nužudinsta Motere.

ŽUDINSTA ISZSIDAVE.

Williamson, Ky. — Darbi
ninkai dirbdami nauja plentą 
artimoje czionais, kelis kartus 
pamėtė savo darbus tvirtinda
mi kad mate dvasia kokios tai 
juodai pasirėdžiusios' moteres. 
Nors supredentas aiszkino 
lengvatikiams darbininkams 
kad dvasios .nesivalkioja ant 
žemes ir jog tas tik yra iszmis- 
ias žimoniu bet didesne dalis 
darbininku kurie yra nigereis, 
nesugryžo prie darbo nors 
jiems kerszinta praszalinimu 
nuo darbo.

Kada kiti darbininkai atėjo 
ta ryta prie darbo, rado toje 
vietoje, kur nevos ketino pasi
rodyt dvasia moteres, juoda 
skaruli a'tpleszta nuo szilkines 
szlebes o kada ėmėsi prie dar 
bo, iszikase toje vietoje užkas
ta moteres lavona kuri mato
mai buvo nužudyta nes-jos vei
das buvo labai sukapotas kad 
jos negalima buvo pažinti.

Tas atsitikimas atkreipė aty- 
da valdžios kuri nusiuntė in 
ten palieija ant tyrinėjimo ir 
kaip rodos ketina surasti žu- 
dintoju. Cpraslink darbininku, 
tieji tikrina ir pasirengia su
dėti pripažinimą per prisiega 
kad mate dvasia nužudytos 
moteres kuri tokiu budu davė 
jiems suprasti apie žudinsta. 
Kaip buvo, taip buvo, bet tai 
akyvas atsitikimas kurio pali- 
cija negali -suprasti.,

PO 28 METU DIEVAS ISZ- 
KLAUSE SENUKO 

MALDOS.
Clintonville, Ohio. — Harold 

Brumbaugh, 72 metu amžiaus, 
kuris per 28 metus buvo labai 
kurezias, staigai ana diena ad- 
gavo savo girdėjimą per nuo
latine malda, kuris per tiek 
metu nepaliove melsti Dievo 
kad jam -sugražintu girdėjimą 
su vilczia kad Dievas iszklau- 
sys nore (kada jo maldos. Kada 
adgavo girdėjimą, pirmiausia 
nusidavė in bažnyczia padeka- 
voti Dievui už jo mielaszirdys • 
te.

UŽVYDEJIMAS PRISTŪMĖ 
JI PRIE ŽUDINSTOS.

Kilbourne, Kans. — Danie
lius Strobble nužudė savo jau
na paezia su mėsiniu kirvuku 
po tam pats sau perpjovė gerk
le su briitva. Ant riksmo atbė
go kaiminka bet negalėdama 
atidaryt duriu, dirstelėjo per 
rakto skylute ir pranesze pa- 
licijai kad pribūtu tuojaus nes 
kas tokis baisaus atsitiko pas 
Strobbl’ius. Palieija pribuvus 
iszverte duris bet jau buvo per 
vėlu, surasdami du lavonus 
ant grindų.

Pagal kaimynu apsakyma 
tai Strobble buvo baisiai užvy- 
dus savo paežiai nuolatos isz- 
mėtinedamas jai kad ji draga- 
vo su kitais vyrais. Motere bu
vo 18 metu jaunesne už savo 
vyra. — Tokia tai liūdna pa
baiga nedarinktos poros.

VAIKAI SUDEGE
ANT SMERT

MOTINA ISZEJO PAS KAI
MINKA; 3 VAIKAI SUDE

GĖ ANT SMERT.

Sunbury, Pa. — Kada Mrs. 
Clyde Oyster iszejo pas savo 
kaiminka pasiskolint cukraus, 
ilgiau užtruko kaip mane, pa
likdama tris mažus vaikus na
mie. Už kokio tai laiko kaimy-' 
nai iszgirdo klykenczius vai-1 
kus ir pamate durnus verezen- 
tis isz namo. Kada subėgo in 
pagialba, liepsna apėmė visa 
narna ir nebuvo galima gelbe-J 
ti nelaimingus vaikus isz de-1 
ganezio namo. Tėvas tame lai
ke radosi prie darbo. Kada 
pribuvo ugnagesiai, balsai vai
ku jau nebuvo girdėt. Kada 
liepsna užgesino ir perkratė 
pelenus, rado tris nelaimingus 
vaikuczius sudegusius ant ang
lių. j

PIKTADARYSTOS KASZ- 
TUOJA VALDŽIAI 14 BILI

JONU DOLERIU ANT 
METO.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijoms kovojimas priesz 
pifktadarys'te kasztuoja kas 
meta beveik 14 bilijonu dole
riu. Prie to prisiskaito užlai
kymas palieijos, vedimas teis
mu ir užlaikymas kalėjimu — 
didesne suma isz tu pinigu ei
na ant užlaikymo visokiu ka
lėjimu. Kalėjimuose ir patai
sos namuose randasi daugiau 
kaip 160,000 visokiu prasižen
gėliu o palieijos kalėjimuose 
buna kas diena po 200,000 pra
sižengėliu kurie atsėdi nuo ke
liu valandų lyg keliu dienu.

NUSIUNTĖ KITAI MOTE
REI ANGLIŲ KAD SUSZIL- 
TU DABAR JO MOTERE 

ATSZALO NUO JO.
Philadelphia. — Mrs. Sadie 

Potenza nebutu nieko žinojus 
apie pasielgimą savo vyro ir 
užlaikyma “kitos moteres” ir 
jos vaiku kad ji nebutu aplan
kius rokunda ant užmokėjimo 
už tolia anglių kuriuos jos vy
ras liepe nusiunsti tai “kitai 
moterei.” Da to negana. Ka
da motere pradėjo iszmetinet 
vyrui kad jis užlaiko kita mo
tere, ‘tasai taip insiuto kad 
pradėjo szluoti grindis su sa
vo motere, iszrove jai plaukus 
isz galvos, sužeidė jai strėnas, 
sulaužė nosi, nulaužė du pirsz- 
tus ir smarkiai apdaužė jos 
kuna.

Motere užvede skunda ant
persiskyrimo nuo -tokio “mei-i 
lingo vyro” kuris dabar jai tu
ri mokėti po 9 dolerius kas 
sanvaite ant užlaikymo.

DVI JĖZUITU MOKSLAI- 
NES UŽDARYTOS.

Toledo, Ohio. — Dvi Jėzuitu 
mokslaines, kurios vieszpatavo 
38 metus, tai yra, Katalikiszka 
kolegija Szv. Jono ir mažesne 
mokslaine, likos uždarytos isz 
priežasties jog negalėjo jas il
ginus užlaikyt isz priežasties 
trumpumo pinigu. Apie užda
rymą tuju senu institutu pra
nesze vyskupas Karl J. Alter

INŽINIERIO PATI PASAM
DĖ 2 NIGERIUS KAD NU-BAISUS DARBAS 

PASIUTĖLIU
Bcmfca Prisiunsta Per Paczta 
Užmusze Mokslainiu Direk

torių ir Sužeidė Ketures 
Ypatas.

KUN. CURRAN KLEBONIJE 
PADEGTA.

Wilkes-Barre, Pa.,— Vienas 
žmogus likos baisiai sudrasky
tas ant smeTt, o keturi kiti ap
laike smarkius žaijdulius, nuo 
bombos kuria kas toks prisiun
tė per paczta.Mikolas Gallager 
70 metu amžiaus, likos užmusz- 
tas namie, kada jisai pradėjo 
is'zvinioti pakeli, kuri aplaike 
per paczta, manydamas kad tai 
baksukas cigaru. Gal lageris 
buvo dažiuretoju vietiniu Ka- 
talikiszku kapiniu ir direktoris 
mokslainiu, likos sudraskytas 
baisiai. Jo žentas Clinton Leh
man, kuris yra 'daraktorium 
Publikineje mokslaineje, teipgi 
likos pavojingai sužeistas. Pa
ežio inspektorei apreiszke, kad 
isz czionaitino paežto likos isz- 
siunstos net trys tokios bom
bos: Gallagerui, Tamosziui Ma
loney, kuris buvo pirmininku 
Anglėkasiu Unijos; Benjamin
ui R. Jones, sudžia isz Luzernes 
pavidto, ir del Luther Kniffen, 
buvusiam szeriftfi. Maloney ir 
du vaikai teipgi likos sužeisti, 
kada atidarė pakeli su bomba. 
Bomba siausta del sudžiaus 
Jone-s, likos užtikta in laika per 
pacZto darbininkus, ir pamir
kyta vapdenije. Paczto pirmin
inkais sako: kad daugeli pana- 
sziu bombų likos atneszia ant 
paczto dėl iszsiuntimo, bet vi
sos likos sulaikytos ir sunai
kintos. Dabar paczto inspekto
rei tirineje, kas taisias bombas 
iszsiuntinejo ir nepaliaus dar
buotis, pakol kaltininko ar kal
tininku nesusėks.

Pralotas John Curran, pra- 
baszczius Szv. Marijos parapi
jos czionais, kada -atlankė Gal- 
lageri, kuris aplaike bomba ir 
likos sudraskytas, kas tokis 
padegė klebonije. Jo vikaras 
kunigas Carey inbego in klebo
nije užgesyt liepsna, bet pats 
skaudžiai Tikos apdegintas. 
Manoma, ka;d laike nebuvimo 
praloto namie-, kals tokis insi- 
gavo in klebonije ir uždegė. 
Pralotas Curran daug darbavo
si del anglėkasiu unijos ir gal 
tas buvo priežastis a'tkerszini- 
mo už jo geradejyste.

Valdžios slapta palieija pri
buvo in czionais tyrinėti kalti
ninkus kurie siuntė bombas 
per paczta ir tyrinėti pirsztu 
antspaudas su vilczia greites
nio susekimo kaltininku.

Tamoszius Maloney, 44 me
tu, buvusis pirmininkas U.M. 
W.A. anglines unijos ir jo sū
nelis Tamosziukas, 4 metu, mi
re nuo sužeidimu nuo bombos. 
Bomba tėvui taip sužeidė akis 
kad pasiliks neregiu ir kovoja 
sziadien su mirezia.

ŽUDYTU JOS VYRA DEL 
JO INSZIURENC.

Pensacola, Fla. — Palieija 
aresztavojo Mrs. L. W. Vann 
už užsikeisejima ant savo vyro 
gyvasties. Pasamdė ji du ni
gerius kad iszardytu geležke-
lio bėgius kad lokomotiva, ant 
kurios jos vyras dirbo, iszsi- 
ristu isz kelio ir užmusztu jos 
70 metu vyra kad galėtu po 
tam aplaikyti $3,000 insziurenc 
ir apsivestu su jaunesniu vy
ru. Ant giliuko nigerei gerai 
neiszpilde savo paliepimo ir 
trūkis giliukningai perejo pro 
taja vieta;

Motere užmokėjo abiem po 
50 -doleriu, prižadėdama 500 
doleriu kada pasekmingai isz- 
pi-ldys savo dar'ba. Geležkelio 
detektyvai isztyrinejo kas su
ardė geležkelio bėgius, suėmė 
nigerius kuriuos prispyrė prie 
prisipažinimo o tieji yeliaus 
iszdave motere kuri geide atsi
kratyt nuo seno “kriukio.”

MERGAITE ISZBUVO DVY
LIKA DIENU GIRRIOJ; SU
RASTA SU SUSZALUSIOM

KOJOM IR RANKOM.
New Melbourne, Nfld. — 

Asztuoniu metu mergaite, Lu- 
cija Harris, iszejus in girria 
paklydo ir isžbuvo joje net 
dvylika dienu ir nakeziu ne- 
valgydama ir negerdama nie
ko kito kaip tik sniegą ir žoles. 
Visa aplinkine jos jeszkojo 
nuo dienos dingimo bet ja ne
rado. Paskutine diena, kada 
jeszkotojai jau ketino paliauti 
jeszkoja, vienas isz žmonių isz
girdo silpna baisa mergaites: 
“asz czionais esiu” ir užtiko 
mergaite po medžiu susisukus 
kaip meszkute. Mergaite nega
lėjo paeiti nes jos kojos ir ran
kos buvo suszalusios ir kaip 
rodos kojas utres nupjauti. 
Mergaite sziaip sveiksta nuo 
savo baisaus altsitikimo.

TĖVAS MOKINO DUKRE
LES VAGYSTES.

New York. — Palieija su
ėmė dvi seseres 13 ir 14 metu 
už papildytas visokias vagys
tes ir apipleszima namu. Kada 
mergaites likos atvestos priesz 
sudžia ir užklaustos kodėl taip 
daro, tai abidvi atsake kad jas 
iszmokino vogti ju tėvas. Ka
da palieija nuėjo in ju narna 
atvesti tęva, tasai buvo dingės. 
Mergaites prisipažino kad ju

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

DAKTARAS PADOVANOJO 
SAVO SKOLININKAMS

50,000 DOLERIU.
Cohasset, Minn. — Dienoje 

Dideses Petnyczios, daktaras 
M. M. Hursh, kuris per 28 me
tus gydė aplinkinius gyvento
jus, apreiszke laikrasztyje buk 
jis dovanoja visas Skolas savo 
skolininkams kurie jam yra 
skolingi u'ž gydymą, sumoje 50 
tukstaneziu doleriu o jam da 
kalti apie 20 tukstaneziu dole
riu. Daktaras, aiszkindamas 
apie taja dovana kalbėjo: 
“Geidžiu padaryti linksmas 
Velykas tiems žmoniems kurie 
negali su manim atsilyginti. 
Žinau kad jiems sunku atsily
ginti su manim ir dovanoju 
jiems visas skolas.”

Už tai tiek daktaru vos gali 
iszsimaityt, jeigu žmones jiems 
nemoka už gydymus.

NAUJI AUTOMOBILEI DEL 
SEPTYNIŲ PASAŽIERIU.

Detroit, Mich. — Plymouth 
Motor kompanija sziomis die
nomis iszleido nauja automo
biliu del septyniuj pasažieriu 
del didesnio parankamo szei- 
mynoms kurios turi daugiau 
nariu ne kaip penkis. Tieji nau
ji au'tomobilei mažai skiresi 
nuo paprastu automobiliu tos 
kompanijos ir kasztuoja tiktai 
895 dolerius. Kompanija buvo 
priversta padirbti Tokius auto
mobilius nes automobilei ant 
penkių pasažieriu buvo per 
maži nekurioms szeimynoms o 
didesnius negalėjo pirkti. Yra 
tai automobilius del žmonių 
kurie turi po penkis ar dau
giau vaikus ir visi dabar gales 
pasinaudoti isz jo ir nereikes 
palikti kelis vaikus namie del 
stdkos vietos.

MATE SUNAUS DVASIA, 
RADO JO KAULUS PO 

GRINDIMIS.
Fergus Falls, Minn. — Ana 
vakara, kada Mrs. Joseph 
Ertz atėjo atsineszti malku, 
staigai pamate dvasia savo 
dingusio sunaus Adolfo, kuris 
slaptu budu dingo isz namu 
penki metai adgal. Perimta 
tuom regėjimu, nusidavė pas 
iszszauktoja dvasiu (spiritua- 
lista) kuris motinai apreiszke 
kad jos sūnūs randasi užkas
tas po grindimis jos name. Mo
tina pradėjo karsztai kasti po 
grindimis ir isztikruju rado 
ten kaulus žmogaus bet ar tai
jos sunaus tai da neisztyrineta. nužudinimui ir padege narna.

vagy sites daejo lyg 2,500 dole
riu. Tėvas kerszino jas plaki
mu jeigu taja diena neparnesz 
jam pinigu.

VANDUO MISSISSIPPI 
UPEJE KYLA.

Memphis, Tenn. — Žmones 
diena ir nakti patruliuoja pa 
kraszczius upes Mississippi, 
kuri kerszina iszsiliejimu isz 
loviu. Jau kėli tukstaneziai 
žmonių buvo priversti apleis
ti savo gyvenimus isz priežas
ties užliejimo daugiau kaip 
szimta tukstaneziu margu lau
ko. Alabama upe taipgi užliejo 
didelius ploczius žemes pada
rydama daug bledes farme-

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ KANADOS

Drumheller, Altą.,— Per nu
kritimą anglių, likos užmusz- 
tas czionaitineje kasykloje, G. 
Zimich, 39 metu amžiaus.

-------  y
Niagara Falls', Ont.,—Palici- 

je aresztavo buvusi konsztabeli 
T. Griffith, 50 metu, kuris su
bjaurino tris mažas mergaites 
nuo 9 lig 12 metu.

Halifax, N. S.,— Nežinomi 
piktadarei pakiszo dinamito po 
namu Edvardo Hartling, ku
ris yra paczto darbininkas. 
Hartling’as likos skaudžiai šu

fiams. • žeistas ir nuvežtas in ligonbu- kyši tai ir nauda isz to turėsi.

Paskutines Žinutes
Dalias, Te . — Baisi pieski- 

ne viesulą prapute per 400 my
liu ploti, per Teksu valstija, 
padarydama daug bledes del 
daugelio farmeriu.

Ketchekin, Alaska. — Du 
iekiotojai likos užmuszti kada
ju eroplanas nukrito ir užside
gė. . ;

Girardville, Pa. — Readingo 
palieija dinamitavo visas ap
linkines anglines skyles isz ku
riu butlegerei iszkasdavo ang
lis.

Cincinnati, Ohio. — Per da
vimą ugninio signolo in laika, 
per 15 metu mergaite, Szv. 
Aloizo sieralteliu prieglaudoje, 
visi vaikai likos iszgialbeti in 
laika isz deganezios prieglau
dos.

Brookville, Pa. — Tarp 
straikieriu ir WPA darbinin
ku kilo maiszatis kurioje likos 
sužeisti keliolika darbininku. 
Badai Komunistai pakurstė 
darbininkus ant sukėlimo 
straikos.

Hazleton, Pa. — Penkiose 
kasyklose Jeddo—Highland, 
straikieriai sugryžo adgal prie 
darbo nes susitaikė su kompa
nija.

Hardwick, Mass. — Lietuvis 
Pikelkis, studentas Pratt uni
versitete ana diena laimėjo 
rinkimus in mies'to virszinin- 
kus konsulmono.

Asbury Park, N. J. — Sze- 
szios moteres ir vienas vyras 
likos sužeisti kada dalis Bord- 
valko sulužo ant kurio radosi 
kėli tukstaneziai žmonių.

Philadelphia. — Nelaimėje 
dvieju automobiliu likos vie
nas žmogus užmusztas o szeszi 
likos sužeistais ant White 
Horse plento.

London. — Laike Velykų, 
kada bažnyczios buvo prikrau
tos tikineziais, staigai Italisz- 
ki erdp'lanai nuleido daugeli 
bomibu mieste Warra Hailu. 
Keliolika žmonių likos užmusz- 
ta ir daug sužeista.

Dublinas, Irlandija. — Lai
ke parodos kilo maiszatis ku
rioje likos sužeista daugelis 
žmonių ir du užmuszti.

Vic'toriavill'e, Que.,— Kalėji
me Atthabaska, likos pakartas 
Gerard Grauin, 22 m., amžfeus 
kuris nužudė farmeri Juozą 
Tardif, isz St. Valeria. Žadin
tojas teipgi apvogė farmeri po

te. ' :

Hamilton, Ont.,— Ruth Don
aldson, 15 metu, kuri rado ma- 
s'znele, kurioje radosi 450 dole
riu, aiplaike nuo locnininko 
penkis Jo'lerius.

Chatham, Ont.,— Agricultu
ral Cannery darbininkai nuta
rė straikuoti jeigu locnininkai 
jiems nemokės daugiau mokes- 
ties už rinkimą buroku isz lau
ko. Apie 400 darbininku nu
tarė pamesti darbus.

— Dievas sveikata apdo
vanoja žmogų o daktaras isz 
to pasinaudoja.

* Jeigu savo varstotą lai-



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
1 Nekurie žmones yra kaip 
balionai, greitai iszsipuczia, 
užsidega ir iszkyla in virszu 
bet greitai nupuola kada at- 
s-zala. — Panasziai ir nekuriu 
musu Lietuviszki redaktorei.

turi zoposties kelis desetkusl 
doleriu, turi visokiu knygų ir! 
laikraszcziu, tam laikas nenuo
bodus ir jis bedarbes nebijo.

Isz Visu Szaliu

Badai kokis tai Bolszevikisz- 
ikas pusgalvis ir prieszininkas 
Rymo apgarsino buk duos $5,- 
000 dovanu tam kuris davės 
kad duszia po.smert nori val
gyt ir gert. — Ant kiek mes 
suprantame bažnytine istorija 
tai niekur neužtikome jokio 
užraszo kad ant ano svieto ran
dasi. .. restauracijos.

Randasi daug žmonių ant 
isvieto kurie yra apdovanoti 
didele kantrybe ir... už daug 
laiko ant pragaiszinimo. Ko
kis tai statistikas nesenei ap
skaitė buk ąžuolas, turintis 
szeszesdeszimts pėdu augsz- 
czio turi szeszis milijonus la
pu. Jeigu kas tamr netiki, te
gul pats perskaito.

Svietas susideda isz visokiu 
žmonių su visokiais protais. 
Vieni kad ir turi sugeltas sme
genis bet tamsuoliai to nesu
pranta ir tiktai tarp tamsuo
liu pasiseka del tokiu bujoti 
ir pūstis. Turime vėla žmonių 
su sveikomis smegenimis o bet 
ne sziaip ne taip pasmuoja ir 
norėtu kad visi žmones butu 
tokios paezios nuomones kaip 
ir jie.

Dabar laikai užstojo netiky- 
bes, daugumas paniekino mok
slą Kristaus, netiktai prasti 
žmones bet ir tieji kurie pri
valo ta mokslą sergėti ir pla- 
Jtint. — O kad ir pats Kristus 
Isziadien ant svieto pasirodytu 
tai da baisiau Ji kankytu ne 
kaip Žydai kankino ir ant 
ielektrikines kėdės numatytu.

Pabaiga svieto ateis ir bus 
'p to niekas nejus.

Ženklai pranaszu jau rodosi, 
baisi pabaiga artinasi.

Sziadien pusgalvei in nieką 
netiki, pas pusgalvius viskas 
humbukas: maldos humbukas, 
moteryste ir visi krikszczio- 
niszki privalumai tai vis hum
bukas! jūžmuszti (žmogų, isz- 
pleszti nuo kiltu turtus, pa
veržti nuo kito vyro motere, 
iszpleszti svetima skrynele tai 
ežios gadynes regula!

Dievulėliau, kaip musu Lie
tuviai da žemai stovi! Maža, 
labai maža dalele yra truputi 
iszmananti ir pabaigė augsz- 
tesnius mokslus bet tieji, po 
užbaigimui tuju mokslu, grei- 
eziausia savo tautos iszsižada.

Paimkime an!t pavyzdies to
ki garsinga Shenadori. Juk ten 
skaitosi Lietuviai ant tukstan- 
eziu o kiek ten randasi skai
tytoju laikraszcziu? Sztai pir
mas laipsnis tamsybes. Ir kaip 
sziadien Lietuviai gali gyvent 
solidarisžkume jeigu neskaito 
laikraszcziu ?

Bet ka galima tikėtis nuo 
’“prastu žmonelių” jeigu ne
skaito laikraszcziu kad ir Lie
tuviszki kunigai ne visi szelpia 
Lietuviszkus laikraszczius.

Negreitai Lietuviai pasikels 
jeigu taip skaitys laikraszczius 
kaip dabar skaito. Ne vienas] 
insipuszines kaip kokis bjuro 
įasztininkelis o nebagelis yra 
tamsus kaip laukinis o tegul 
tiktai iszsižioja tai tuojaus su
prasi isz kokios akademijos 
paeina.

Sziadien szviesuš žmogus

Yra ir tokiu 'kurie viską pra
geria. ir „szildo dantis prieš/ 
saule — neturi kur pasidėt 
nes ir in karczema be pinigu 
nepriima. Vargszai, jus varg- 
szai, kurie esate minkszto bu
do! Ai- negeriaus būti pacze- 
džiais negu sziadien nuobodi 
kenst ir klausyti kaip viduriai 
gurguliuoja!

Kiek tai kartu girdime kaip 
žmones pavadina mergina 
“senmerge” kuri jau susilau
kė 25 metu. Kas tame kaltas? 
Ar ne mes paezios sesutes, bū
damos jaunos, perdaug rinko
mės vaikinu? Ar ne mes pa
ezios, jaunos būdamos sztuka- 
vodavom su taip vadinamais 
vėjo gaudytojais kurie nei ne
sapnavo apie apsivedima? 
Daugiausia merginos papuola 
in tokias aplinkybes jaunuose 
metuose, kada vos turi 17, 18 
arba 19 metu. Tuose metuose 
jos da nieko nepatyrusius. Ki
tos yra liuosos nuo to visko bet 
per daug sau renkasi vaikinus. 
Nori kad butu gražus ir tur
tingas, mokytas ir iszmintin- 
gas. Bet tokiu vaikinu randa
si labai mažai. Nekarta mergi
na sau sako: “tol paliausiu kol 
tinkama gausiu.” Nespėja ap
sižiūrėti kaip praslinko žydė
jimo metai. Ateina 22, 24 ir 30 
metelis, mergina jau pilnai 
suaugus ir viltis isztekejimo 
vis mažinasi. Tada tai pasiro
do kad jeigu suaugusi mergi
na nepasinaudoja gamtos do
vanomis, gyvenime negali tu
rėti laimes. Kas užginezys kad 
mergina, sulaukus atsakan- 
ezio amžiaus, nepagauna ligos 
vadinamos histerija. Paklau
sykite geresniu daktaru, jie 
jums pasakys: lygiai vyrus ir 
moteres graužia visokios ligos, 
jeigu jie nesinaudoja gamtos 
dovanomis, pergina praleidus 
savo brangu laika ir susilau
kusi jau 30 metu, ji negali tu
rėti vilties gauti gera vyra. 
Kitos bet-gi nenustoja vilties 
ir staeziai gaudo, staeziai nu
siperka koki girtuokli arba 
palaiduna kuris jau kitokio 
iszejimo nemato kaip tiktai ap
sivesti. Jis nejeszko gyveni
mo drauges, jis godus tiktai 
ant jos pinigu. Vargsze mergi
na atiduoda jam visa savo 
sunkei, nuo daugelio metu, už
dirbta turteli, kuri surinko 
kensdama visokius nesmagu
mus. Ar-gi gali tikėtis susi
laukti szviesesnes valandos, 
iszteket už tokio vyro kuris 
paėmė jos pinigus o ne ja? Ge
riau pasakius, jis paėmė ja 
kaipo prideczka prie pinigu.

Pas Finieczius yra puikios 
lautiszkos eilutes vadinamos 
“Kalevala.” Tūlas kalvis ka
la vienam jaunikiui isz aukso 
paezia bet netrukus pasirodo 
kad toji yra szalta kaip ledas 
ir nors ji ugnia ir kailiniais 
yra szildoma bet vis ji pasilie
ka tik... auksinis stovylas.

Taigi, sesutes, nesakykime: 
“tol paliausiu, kol gera gau
siu.” Bet nemislykite kad asz 
jus kviecziu iszteketi už pir
mutinio pasipainiojusio latro. 
Ne, to asz ir-gi nesakysiu.

MOTINISZKA
NEAPIKANTA

Sukapojo Savo Marczia Kirviu

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 
SZOKDAMA IN SZULINI.

Krokavais, Lenk., — Kėlės 
mylės nuo czionais randasi pui
ki gaspadoryste prigulinti prie 
naszles Antaninos SzimonovS- 
kienes, o norints turėjo ji ke
turis sunii-s, bet buvo aklai pri- 
siriszusi prie jauniausio ku
ri labai mylėjo. Sūnūs ap- 
reiszke motinai, kad geidže ap- 
sipaeziuoti, kas motina inrtu- 
me in dideli nerimasti.

Senuke jauna-marezios bai
siai neapkentė, kad paveržė 
meile sunaus, isz tos priežas
ties sunns 'buvo priverstas pa
samdyti netoli nuo teviszkes 
kitus namus kad prasitraukti 
isz po akiu motinos. Taip praė
jo du mėtai ir manyta kad mo- 
tinis'zka neapikanta del mar- 
czios apsimafezys, ir su taja 
nuomone, sūnūs vela atsikraus
tė pas motina. Per kelis mene
sius viskas buvo Igerai, sutiko. 
Bet motina vaikszcziojo susi
raukus ir nuliūdus, mažai kal
bėdavo ir rodos ka toki mis
tino. Tula diena sunui rei
kėjo važiuoti in miestą su rei
kalu. Iii kėlės valandas po jo 
iszvažiavimui, žmonys iszgir- 
do pas Szimonbvskiėne kokius 
tai riksmus, nubėgo pažiūrėti 
kas fenais atsitiko', ir kada du
ris atidarė, persis'tate jiems 
baisus regėjimas! Su kruvinu 
kirviu rankoje, su baisiomis, 
akimis, sena motina stovėjo, 
prie lovos marczios kirsdama 
laikas nuo laiko in gulinezia 
marczia kuri paplūdo kraujuo
se. Senuke pamaezius ’žmonis 
štovineziuis durysia, tvenkė kir
vi iii kampa ir iszbego laukan. 
Pakol pėrsigandusieji žmones 
dasiprato kas atsitiko ir iszbe
go laukan, pamate motina sto- 
vinezia ant tautinio szulinio. 
Staigai senuke baisei suriko ir 
szoko in szu'lini ir viskas nuti
lo. Tik isz grinezios ėjo krio
kimas ir dejavimas mirszta.ii- 
czios marczios.
Senos motinos neapykanta, del 
savo marczios taip ja labai 
grauže kad staigai neteko 
proto ir tas ja pri verto prie nu
žudymo marczios. Motinos 
lavona iszgavo kaimynai isz 
szulinio. Marti sziek tiek atsi
gaivino ir apsakė kas atsitiko: 
kada atsigulė po piet truputi 
pasilsėt, staigai priszoko prie 
jos uoszve su kirviu ir pradėjo 
ja kapoti. Kada paszaūktas 
daktaras apžiurėjo nelaiminga 
motere, rado ant josios apie 30 
žaidu’liu, nuo ko mirė, \\vras 
sugryžias namo teiip tuom at
sitikimu persiėmė nėtekes sa
vo mylimos pacziuiles, kad tam 
paežiam szulinije pasiskandi
no.

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekaneziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS,
Dean Road. Spencerport, N. Y.

SZEIMYNA BE TĖVYNĖS; 
NIEKAS JU NENORI 

PRIIMTI.
Praga, ICzekoslovakija.—Tė

vas, motina ir mažas kūdikis, 
rado prieglauda apleistuosia 
apkasuosia artimoje Uksok, 
praszydami Dievo, kad juos 
priglaustu kokis sklypas. Ana 
diena toji szeimynele likos 
isztremta isz Lenkijos, tvir
tindama kad tieji žmones yra 
padonais Czekoslovakijos, bet 
Czekai vela užgincziiia, saky
dami kad tai padoriai Lenkijos.

NELAIMINGAS 
DEIMANTAS

I.
Lordas Enfielston’as su ne- 

I apykanta o po draug ir su jaus
mu kokio tai džiaugsmo žiurė
jo in stovinti prie slenksczio 
apdriskusi digta vyra.

— Ateini, tiesiog isz kalėji
mo ? — užklausė jaunas lordas.

— Taip, milordai. Teisin
gai. .. tai asz bereikalo likau
si nubaustu, nekaltai inmaiszy 
tas in ta istorija. Ant mano 
teisingo žodžio, nekaltai ...

— Gerai, gerai, man vistiek! 
Atsėdėjai penkis metus už va
gyste? — Ar taip? Kalbėk 
prietel, atvirai.

— Taip! — atsake apiplysze- 
lis kalinis. — Taip stovi, ant 
popieros kuria man davė di
rektorius kalėjimo siusdamas 
pas jumis, milordai. Bet pra- 
szau malones, milordai, apdo
vanot mane szilingu ir paleis
ti.

Lordas pakratė galva, žiū
rėdamas in apdriskę]! ir po 
tam fare:

— Ne, mano brolau, tavęs 
neleisiu! Tam tyczia prasziau 
valdžios kalėjimo idant man 
tave atiduotu, kaipo bausta už 
vagyste.

— Del ko tas ? — Tai mano 
dalykas!.. Asz noriu turėt to
ki žmogų savo namuose kaipo 
tarna. Direktorius atsiuntė ta
ve man, idant iszbandycziau. 
Mokesties gausi ant menesio 
du svarus szterlingu. Ar tinki?

Ex-vagis žiurėjo in lordą 
kaipo in papaikusi žmogų o 
pagalios pradėjo kalbėt:

— Ar asz tinku? — Ar asz 
noriu?.. Nesuprantu!.. Mel
džiu milordai, ar nesijuoki isz 
nelaimingo?

— Nemoku meluot, kalbu 
teisybe, — atsake lordas.

— Atleisk man pone, nees- 
miu vertas tos malones ir 
man trūksta žodžiu del pade- 
kavojimo... Ant gatves szal
ta, be skatiko be nieko... o tu 
milordai, tokia malone nori 
mane apdovanot i — ah...

Lordas nusijuokė matyda
mas susijudinimą vargszo ir 
spindanti jo veidą dekingysta 
ir džiaugsmu. Paspaude knyp- 
ku'ti varpelio ir veikiai atbėgu
siam tarnui tarė:

— Sztai, John’ai, tas žmo
gus, apie kuri tau sakiau. Pa
sakysi jam ka turi jis daryt ir 
pamokysi ji darbo. Tuo tarpu 
tegul kasdiena aptriusia ir isz- 
dulkina knygyną.

II.
Ant rytojaus anksti ex-vagis 

triusdamas knyginyczioj, klau
sė pamokinimu John’o.

— Pirmiausia reikia nudul- 
kyt dulkes, po tam szluostyt 
visas tais brangias smulkme
nas! — kalbėjo John’as. — Isz- 
tikro man stebėtina kad ponas 
lordas taip užsitiki bile kam. 
Juk sziame kambaryje randasi 
labai brangus daigiai. Paveiz- 
din, szis brilijantas po stikli
niu antvožu kasztuoja tris 
lukstanezius svaru szterlingu.

Ir parode naujam draugtar- 
nui brilijanta gulinti ant juo
dos aksomines paduszkaites po 
stiklu.

— Mano Dieve! — stebėjosi 
tarnas matydamas brilijanta, 
rieszuczio didumo, blizganti ir 
metanti ugninius spindulius.— 
Kaipgi galima patikt tokia 
brangmene, juk tai kožna gun
do...

— E, kas-gi ten ja imtu. Juk

tu drauge, kaip manau, neturi, 
noro vela del vagystes kentei 
kalėjimo nelaisve.

— Tepaima pirma mane vel
niai, negu asz tureėziau pasi- 
i vžt. . . Tegul sau guli, bet. . .

Žvilgtelėjo da karta nedrą
siai in brilijanta ir pradėjo 
triuši is, szluostydamas dulkes 
nuo daigiu. m.

• In dvi dienas vėliau lordas 
Enfielstonas, būdamas drau
gystėje geriausio savo prietelio 
majoro, kalbėjo in ji:

— Na ka? —• klausė majo 
ras. Ar jau atsiskyrei su “pra
keiktu brilijanta?”

— Tuomlaik da ne, bet kaip 
rodos bus tas netrukus...

— Ar galeeziau žinot kokiu 
budu ?

— Pavogs ji. ..
Majoras pažiurėjo i n lordą 

nusistebėjas.
— Na taip, gal tai geriau

sias butu būdas, bet kaip-gi tu 
galėsi lai padaryt, idant atsi
rastu vagis ir tau nežinant pa
vogtu brilijanta?

Lordas reiszkiartėziai nusi- 
szypsojo.

— Patirsi, jirietel, kada vis
kas bus pabaigta. Pirma, to ne
pasakysiu nei žodžio. Nežinau, 
gal ta reikalu rasiu sugryžes 
namon jau atlikta, — sziadien 
jau treczia diena... Ir žinai, 
bueziau labai užganadintas..

— Bet kas tas “treczia die
na?”

— Nesupranti nieko. .. Bet 
pasakysiu vėliaus. Dabar su- 
Diev!

Persiskyrė. Lordas nuėjo 
namon o majoras in'kliuba kur 
rado daug pažystamu. Ir nusi
stebėjo iszgirdes kad ir ežia 
kalba apie “prakeikta brili
janta.”

— Pasakysite man tamistos, 
— kalbėjo jaunas Langham’as, 
kuris nuo nesenei buvo drau- 
guveje — kas tai do istorija 
pririszta prie brilijauto En- 
fielstono, arba kokia istorija 
tos brangmenes, jeigu ja va
dina “prakeikta.”

— Szitaip! matosi kad nieko 
nežinai apie brilijanta — atsi
liepė Midleson’as.

— Tasai vaikezas nieko ne
žino, nes ar jis kuom intere
suojasi? — užtemijo laibas il
gakojis Bareelay. — Apsakyk 
jam, ponas majore.

— Bet-gi... bet-gi... mik- 
cziojo jaunas Langham’as ne
žinodamas kaip iszteisint savo 
nežinysta.

— Tylek-gi tamsta, ponas 
Langham — pertrauke majo
ras. — Nepradėk bartis su po
nu Bareelay’u, tacziaus pa
klausyk idant ir tu žinotumei 
istorija prakeikto brilijanto. 
Sztai ji: “Brilijantas Enfiels- 
tono yra vogtas. Tokis jau liki
mas dideliu brilijantu kad isz 
vagies ranku dažniausia pa
tenka vela in rankas vagiliaus. 
Vienas isz genezių Enfielsto- 
no, dede musu draugo lordo 
Enfielstono, sentėvis, pulkau
ninkas Enfielstonas parsigabe
no ta brilijanta isz Indijos ir 
vėliaus, nesenei patirta kad tas 
brilijantas atgabena nelaimes 
giminei Enfielstonu. Taip pa- 
uasziai pulkauninkui Enfiels- 
tonui da Indijose būnant pasa
kota kad tas kuris ta brilijan
ta turi, turi būti nelaimingu.— 
Ir tikrai! Isz trijų Enfielstonu, 
kurie turėjo ta brilijanta, nei 
vienas nepasimire kaip reikia; 
pulkauninkas nusisuko sau 
sprandą nupuklamas nuo ark
lio laike medžiokles; brolis jo, 
kuris irigijo brilijanta, likos 
nužudintas, sūnūs, — dede da

bartinio musu Enfielstono, isz 
baimes idant brilijantas neat- 
gabeiitu jam nelaimes, prara
do protą ir pats sau gyvastį 
atėmė.
. — Isztikro juokinga! Žinant 
bledinguma to akmens laikyt 
ji prie saves! Kodėl jo neati
duoda kam?

—- Taip, gerai atsakai, vai
kine, liet matai kad ji negali
ma nei padovanot, nei iszmest, 
kadangi tada da baisesnis pra
keikimas puola ant gimines ar
ba ant savininko. Drauge su 
aplaikymu kaipo palikimą bri
li jauto, kiekvienas gimines są
narys tampa linkusiu prie be
protystes ir nors butu iszmin- 
tingiausiu, nežino, pats kodėl 
tiki in burtus. Ir musu lordas 
Enfielstonas, kuris ketina pa- 
cziuotis, negali atsikratyt nuo 
tikėjimo in burviszka galybe. 
Sužiedotine jo vela nenori te
kėt už jo kol atsiskirs su “pra
keiktu brilijantu.”

— Kaip-gi atsiskirt? — už
klausė Langham’as.

— Ar asz žinau? Enfielston
as tvirtina kad jam ji pavogs 
bet asz netikiu iii tai idant at
sirastu tokis žmogus.

IV.
Tokis žmogus atsirado bei 

Enfielstonas apsiriko. Naujas 
tarnas ex-vagis kasdien buvo 
pats vienas knyginyczioj, kas
dien glostė blizganti brilijan
ta; langai ir durys buvo atida
rytos iki galui bet ex-vagis vi
sai nemislino apie pabėgima su 
brilijantu; dirbo kasdien tei
singai pildydamas savo parei
gas.

Enfielstonas sielvartavo...
—Privalai, John’ai; para

gint ji prie vagystes, privalai 
pažadint jame norą.

•-*- Pasistengsiu^, — atsake 
John’as.

Vienkart Enfielstonas su 
džiaugsmu iszvydo isz kito 
kambario i kad naujas tarnas 
pakelia stiklą ir .su linksmu 
žiurejimu in brilijanta glostė 
ji-

John’as su savo ponu taip 
pasislėpė ir tūnojo būdami 
tvirtais kad ex-vagis brilijan
ta pasislėps in kiszeniu... bet 
apsiriko. Brilijantas ir ant ryt 
gulėjo toj paezioj vietoj.

Pagaliaus tūla nakti Enfiel
stonas iszgirdo tykius keno tai 
žingsnius; kas tokis ėjo in kny
gyną...

— Na, bent karta... —pa- 
mislino su džiaugsmu Enfiels
tonas — dabar jaubus... Eina, 
tikrai...

Urnai iszgirdo riksmą, 
szauksma pagialbos ir triuksz- 
ma.

Enfielstonas su žibintaite 
rankoje nubėgo in knygyną,

Czia ant grindų gulėjo jo 
isztikimas John’as o ant jo 
krutinės su pakelta kumszczia 
klūpojo naujas tarnas.

— Kas czia yra! — suszuko 
nusistebėjas Enfielstonas.

— Szis latras,, pone, norėjo 
pavogt brilijanta kuris kasz
tuoja 3,000 svaru szterlingu. 
Tai senas tarnas John’as... 
Bet sugavau vagi. Ne visi va
gys sėdi kalėjime...

Ir doras ex-vagis su trium- 
fuojanezia iszveizda atpleszes 
kumszczia John’o iszeme isz 
jo rankos blizganti akmenėli ir 
nunesze ji ant jo vietos.

— Kaip galėjai tai daryt? — 
užklausė lordas John’o.

— Norėjau paimt ant saves 
ta viską... idant tik užgana- 
dint poną! — vaitojo John’as 
—- bet tas latras...

Latras nusiszypsojo užganė
dintas.

— Tai-gi, darodžiau savo 
pataisa, — kalbėjo tarnas... 
Szimta kartu galėjau brilijan
ta pavogti bet niekados nepasi- 
ryžau daryt skriaudos tam ku
ris mane iszgialbejo isz vargo 
ir žmogumi padare.

Ir dedamas brilijanta ant 
paduszkaites kalbėjo meilei in

— Gulėk czia sau ramiai o 
kiek tik bus tas mano galeje, 
dabosiu tave ir neduosiu nie 
kam paimt tavęs. Tarnausime 
abudu isžttikimai musu ponui.

Ant to galima butu ir už
baigt istorija “prakeikto bri
lijanto,” bet galima czia pri
duri dar pabaiga.

Kliube besijuokta isz En
fielstono, ypacz isz jo apsiriki
mo, isz jo tikėjimo in burtus ir 
jo rūpesti. Kalbėta kad dvide- 
szimtam szimtmetyje niekas 
neprivalo jau tikėt in burtus.

Enfielstonas in tris metus 
vėliaus apsipaeziavo ant kersz- 
fo brilijantui.

— Na kaip, — užkause ma
joras Enfielstono, kada tasai 
po szliubui su savo motere su- 
gryžo isz keliones aplink svie
tą — ar jauti ant saves prakei
kimu brilijanto? -— Juk gyve
ni ir esi laimingu?...

Lordas atsiduso ir atsake:
— Esi jaunikiu, drauge, ir 

nesupranti kokios kanezios ant 
svieto... Pasakysiu tau tiktai 

‘kad prakeikimas slogina mane 
labai. Neesmiu laimingu nuo 
trijų metu, nuo valandos mano 
apsipaeziavimo.

ISZ LIETUVOS
PERNA IN LIETUVA UŽ
SIENIU LIETUVIAI AT

SIUNTĖ PER 4,000,000 £ITU.
Nežiūrint sunkesniu laiku, 

užsieniu Lietuviai dar netpa- 
mirszta savo giminiu Lietuvoj. 
Jie pernai savo giminėms at
siuntė 4,232, 000 litu grynais 
pinigais. Stambiausia pinigu 
suma: 3,800,000 litu, atsiuntė 
Jungtiniu Valstijų Lietuviai 
(1934 m., jie buvo atsiuntė 
5,520,000 litu). Be to, užsienio 
lietuviai kasmet atsiunezia dar 
invairiu brangiu dovanu.

GINCZAS DEL KRIKSZTO.
Sziluvoje M. G., turėjo ne- 

kriksztytus vaikus, kuriu vie
na priesz mirti pakrikštijo. Bet 
■klebonas M. G-dui neleido savo 
mirusio vaiko laidoti kapuose 
tol, kol nepakriksžtys antro sa
vo vaiko. M. G., atsikalbinėjo, 
O klebonas spyrėsi neleisti ir 
tiek, sakydamas, ka.d ir tas vai
kas, kuris mires, nekriksztytas 
ir reikaavo pristatyt mirusiojo 
vaiko metrikus o tuos metri
kus turi kaip sykis tasai 
pats klebonas, kuris norėjo už- 
ginczy't vaiko krikszta.

MISZKE PASIKORĖ OŽYS.
Trakai. — Vladikiszkiu misz- 

ke atsitiko labai retas invykis: 
Kaisziadoriu miszku urėdijos 
eigulis užėjo miszko tankmėje 
pasikorusi oži (stirnų patina). 
Matyt kad oži buvo kas nors 
pasigavęs ir vedesi pasiriszes 
virve, arba jis buvo pagautas 
ankseziau, auginamas namie 
ir pasprukęs isz nelaisvės su, 
virve ant kaklo. Szokant per 
krumus virve užsikabino už 
szakos ir ožys pasikorė.

........................... -----------------'.T'——

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas j 
Dentistas Mahanojuje

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

.k_



’’SAULE” Mahanoy City, Pa.

Ar daug tokiu 
Raganų yra 

ant svieto
— Aha! —Pas ji visur, visa

me matyt bagotyste! — o pas 
mus tokia biednyste, toki var
gai surinktus ?Ne, tame yra ko
jis tuos turtus didelius teisin
gai surinktus. Ne, tame yra ko
kis tai slaptas daigias ir be- 
raganystos nebutu jis tokiu 
turcziu, turi jis žinot raganys- 
ta. Taip! — jis yra raganius ir 
gavo užkeikimais iszcziulpi isz 
musu dirvos visus skystimus 
be kuriu niekas augt negali ir 
nuveda ant savo lauku, todėl 
pas ji auga viskas.

— Nėra abejones — dadave 
[jo draugai. Dalykas aiszkus, 
gerai iszreisz'kei mums. Bage
tas jis musu kasztu — su mu
su skriauda. Bet yra tribuno
lai, yra sūdąs, yra teisingyste! 
[Reikia ji apskunst in teisin
gyste! Niekszas turės prisipa
žint prie savo piktadarystes — 
turės užmokėt už tai savo gy
vastimi, o tada mes busime 
turtingi.

— O taip, mano prietelei, asz 
turiu ant to davadus. Klausy- 
Jcite-gi:

— Viena diena sėdėjau sau 
po medžiu, kuri czion matote. 
Jlsejausi. Baisiai buvau nuvar
gęs nes kėlės dienas praleidau 
ant medžiokles artimose gir- 
liose. Fundaniuszas praeitinė
je pro mane su sūnumis. Manes 
nemate. Kada daejo mano dir
va Fundaniuszas sustojo ir ro
dydamas mano nenaudinga 
dirva del vaiku tarė:

— Žiūrėkite vaikai, toji dir
va, prilyginus su musu, yra 
daug geresne negu mus ir bu 
tu derlingesne itž mus, —• 
czion geresnis apdirbimas ir 
vanduo ne užsemia nei saule 
ne taip labai degina o vienok 
kol gyvens ant jos musu kai
mynas, tasai didelis medėjus, 
»— trigubai mažai deres negu 
mus.

— Tas aiszkus kaip saule, — 
dadave antras, — užmėtė jis 
savo užkerejima ant tavęs ir 
ant tavo žemes. Pats iszsidave, 
kalbėdamas taip in savo sū
nūs. Ir asz esmių tam paežiam 
padėjime. Tuojaus jums apsa
kysiu:

— Buvo tai pavasaris. Gry- 
žau su visa savo szeimyna nuo 
giminiu kur praleidome kelio
lika dienu ant vestuvių duk
ters. Buvome džiaugsmingi, už- 
ganadinti, dainavom sau links
mai, karpo dori žmones. Bet 
kada vos mes užvažiavome ant 
to-gi kelelio, pasitinkame... 
ka? Szetona- žmogaus kūne — 
Fundaniusza. Žvilgtelėjo isz 
paniūru ir tarė po nosia:

— Kaimyne, — turėsite szi 
meta daugiau ant savo dirvos 
Žolių, negu javu. — Ir taip at
sitiko. Dirstelekite ant mano 
dirvos!

— Negadnas! — piktadaris! 
[Užkerėjo tavo pa sėjimą! — 
Szauke kiti:

— O asz, — kalbėjo treczias, 
Šveikas, drūtas ir diktas vaiki
nas.— Ar neturiu-gi priesz ji 
jokiu davadu? Pradžioje vasa
ros skubinausi in vinezia, pasi
tikau Fundaniusza kada jis su- 
gryžinejo nuo darbo. Guododa- 
jmas žilus plaukus senio, pa
sveikinau ji su guodone ir no
rėjau su juom pasikalbėt. Per- 

■ trauke man su rūstybe ir tarė: 
*— Ar jau-gi pasikėlei mano 
ponaiti? Puikus isz tavęs žmo
gus. Asz tris kartus po tiek 
gnetu turiu kaip tu o jau nuo

MOTERES KURIOS VALDO MIESTELI.
Sztai moteres kurios valdo visa miesteli Taopi, Minne- 

sotoje. Sėdi jos aike posėdžio, svarstydamas veikalus savo 
miestelio. Nuo kaireses sėdi Mrs. M. S. Monson, globėja, ir 
Mrs. J. B. Eastvoid, skvajeris. Nuo kada moterėles apėmė val
džia ant miestelio, viskas buna paredke ir gyventojai gyvena 
dideliam sutikime.

keturiu adynu rinkau savo 
vynuoges vinezioje. Tu dviem 
adyn’om pirmiaus manes eini 
ant atsilsio. Pažystu asz gerai 
tavo būda. Mėgsti miegot ilgai, 
mano vaikine — tunki, tai tei
sybe, bot tavo vinyczia kusta 
ir džiūsta. Nuėjo sau juokda
masis velniszkai isz manes. li
ūno to laiko mano vinyczia 
pradėjo džiūt, nykt, kas meta 
mažiau turi vaisiaus o dabar 
jau suvis nyksta ir džiūsta. O, 
tas latras, loji pikta dvasia ja
me sėdi.

— Raganius, raganius! — 
paszauke visi.

Skubinkime-gi in kaimu!
Ten pradėjo pr i kalbinei ka i 

mynus rinkt balsus ant Funda
niuszo, po tam nubėgo in Ry
ma ir nunesze skunda in suda

In kėlės dienas Fundaniu
szas aplaiko žinia isz sūdo kad 
stotu priesz suda kaipo kalti
ninkas. Duoda jam žinot jog 
savo apraganavimais, -užkerė
jimais, užkeikimais atima ju 
lauku ir pievų visa derlingu
mą, sutraukdamas ant savo 
dirvų. Apskundimas tas buvo 
isztikro kvailiszkas, neapmis- 
lytas, pasiutiszkas. Bet, kaip 
jums sakiau, buvo tai laike ka
da tikėjo žmones in visokius 
burtus, tamsos dvasias. Ir szia
dien galima rast da užsilikusiu 
tokiu tamsunu kurie tiki in ra
ganystes ir Įsenoviszkus bur
tus, bet mažai. Bet tuose am
žiuose, kada tas atsitiko, žmo
nes buvo dideleis tamsunais, 
beveik visi, tai ir czion, jeigu 
butu Fundaniuszas ne davedės 
gerai tai isztikro turėtu smer- 
czia būti nubaustas.

Paskirtoje dienoje peržiūrė
jimo proves piečius publiezna 
Rymo, kur iszdavinctos buvo 
provos ir virokai prasikaltėliu, 
buvo pripildytas žmonimis ir 
kas kart akyva kuopa augo.

Sudžia su pagelbininkais 
pribuvo ant pleciaus. Užėjo 
ant augsztai pritaisytos vietos 
kad visiems butu galima matyt 
ji, sėdosi ant kėdės ir liepe pa- 
szaukt pirmutini skundiką o 
tas pribuvęs pradėjo kalbėti 
tais žodžiais:

— Ateinu czion vardu viso 
kaimo apskunst už szventva- 
ginga pasielgimą vieno isz mu
su kaimynu, kuris savo užke
rėjimais ir užkeikimais atimi
nėja musu laukams derlingu
mą. Dirva Fundaniuszo deri 
kuopuikiausia, jau net per-

nei sueiti, niekados nenori im
ti dalybas musu zobovose, — 
visados vienas gyvena tik su 
savo szeiįmyna. Negalėtu isz
tikro mums taip kenkt baisiai 
jeigu neturėtu pagelbos pek- 
liszkos ir piktu dvasiu kurias 
turi ant paliepimo.

— Kokius turi ant to dava
dus? — paklausė sudžia.

— Priesz viską turiu du bu
dintojus.

Po tam visi trys apsakė su- 
džiui aplinkybes isz kokiu da- 
siprast galėjo raganystes Fun
daniuszo.

Po tam sudžia atsikreipė in 
Fundaniusza ir tarė:

— Ar teisybe jog naudoji ra
ganystes ir pagialbos peklos 
del nuvarginimo dirvos kaimy
nu o tuomlaik luobini savo.

Fundaniuszas atsako su guo
done ir spakainumu:

— Del nuvarginimo dirvos 
kaimynu? Ne! Nes del praluo- 
bimo savo, taip. Naudoju raga- 
nystas nes pekla prie jos nieko 
nesikisza ir su raganyste jo
kios dalybos neturi, o del to 
pdkla negalima kaltint ir jos 
gyventojai nieko nekalti. Tuo
jaus parodysiu jums mano ra
ganysta. Sztai yra pirmiausia 
mano vaikai!

Toje-gi valandoje pasirodo 
trys sūnūs Fundaniuszo. Jau- 
nikaieziai patogus, sveiki, drū
to sudėjimo kūno, raudoni. Ve
dė su savim dideli vežimą pri- 
pildinta artojiszkais daigiais 
kurie blizgėjo priesz saule kai
po sidabras.

Buvo tai plūgai, akeczios, 
grebliai ir visokį kiti daigtai 
reikalingi artojui prie apdir
bimo dirvos. Buvo sukrauti 
ant vežimo o ant pats virszaus 
tos piramides stovėjo dideles 
pėdos auksiniu javu, kuriu di
deles varpos svėrė žemyn.

Du puikus, dideli jaueziai 
trauke vežimą su visais daig
iais artojaus.

Fundaniuszas, kuris tyczia 
ta visiką parengė, — tare in 
sudžia, rodydamas ant sunu, 
jaueziu ir ant parodyto veži
mo:

— Sztai mano raganystes 
kurias nuolatos naudoju. Sztai 
piktos dvasios kurias pristoja. 
Turiu da kitokius dalykus ant 
užkerėjimu ir užkeikimo: tuo
jaus iszskaitysiu ir tuos: pa- 
czedumas, jautimas, 
mas, iszmanumas, -
miegot, daugiau dirbt, procia-

blaivu- 
mažai

virsz o szale jo dirvos guliu- vot prigulineziai. — Tokiu bu- 
czios musu dirvos, kur žeme du užkerėjau savo laukus ir 
iszrode beveik geresne už jo, pievas!
suvis nedera. Pasejimai kas 
meta blogesni, kas meta nyks
ta labiau, pavirsta in žoles. 
Gyvulei .musu taip-gi stojasi 
vis menkesni, kudesni ir puo
la. Medžiai džiūsta ir vaisiaus 
neatnesza. — Kalte tame Fun
daniuszo. Jauczia jis savo pik- 
ladarysta nes su mumis nenori

numylėtos žemes, — kada lau
kai, jaueziai, musu drabužiai, 
mes patys tirpstame nuo karsz-

NUOSTABUS
SAPNAS

vestu ir parodytu kelia.R r ISZ WILKES-BARREBet vos tik perėjom tn-
IR APLINKINES

viskas tada rūksta, viskas gy- Dievotas, bet giliai perimtas’ o pen, kur 
viioja! — tada pamirsztanm kentėjimais žmogus 

'apie n u si vargiu ima nes mato > ir pradėjo abejoti ; 
me nauda musu raganystes! 
Nes tai yra apraganaujantis 
del kožna artojaus regėjimas!

J— Tegnl-gi mano skundikai m! kamuojamas užsnūdo. “Asz 
imasi už tos pėk'liszkos raga- sapnavau, — jo paties žodžiai, 
nystos o duodu žodi jog laukai ■ — 
ju tuojaus atras savo derlingu
mą. Paszvencziu mano dirvai 
pajiegas, laika, storone, svei
kata ir gyvastį — o ji, dėkinga! 
ir palaiminta, atiduoda man už j 
visiką szimtariopai, užsimoka , kuris mus maloniai priėmė ir 
man už mano proeias, už ma-Įiszrode 
no prakaitu nes suteikė man Iszejus isz jo namu asz pate- 
turtus ir duoda sziadien paka- mijau, kaip mano keliones va
ju ir duona ateityje. Jus, ku- das paėmė slapta szale stovin- 
rie del jos nieko gero nepada
rote, — kurie ja pamirsztate, 
apleidžiate, kaip jus galite no
rėt kad jums nauda atnesztu ir 
už ka jums bfltu dėkinga?! 
Keikete dirva. Ne, dirva nėra 
nedėkinga bet atsako viską 
tiems kurie apie ja pamirszta 
ir nepadeda ant jos savo ran
ku procios, nepalaisto savo 
prakaitu! — Vietoje apskunst 
inane, sekite pankui mane!

Ant tu žodžiu isz visur grio
vė balsas pagyrimo ir plojimas 
in delnus tukstaneziu žmonių. 
Fundaniuszas atsigryžo in sa
vo skundikus. Nuleidę akis isz 
gėdos stovėjo jie visi toli ir 
nedryso pakellt akiu in virszu 
ir dirstelėt in ji kuris atsiszau- 
ke in juos tais žodžiais.

— Už atkerszinima jums 
duosiu prioteliszka rodą. Ne- 
praleidinekite cielu dienu tai 
ant medžiokles, tai ant vesei- 
liu, dainavimu, zobovu ar ant 
miegojimo. Pirmutinis mažiau 
valgysit szviežienos laukiniu 
žvėrių nes trigubai dauginus 
surinksi javu ir vaisiu. —Ant
ras, mažiau dainuosi pavasari 
ir vasara nes linksmesnis busi 
rudeni ir žiema. — Tu-gi jau
niausias gal nebusi tokis dik
tas, skaistus bet tavo vinyczia 
užtai negels o puikiau žaliuos 
ir raudonuos.

Visi, net ir pats sudžia dide
liu balsu nusijuokė. Kuopa ap
supo Fundaniusza, sudžia pri
pažino ji nekaltu. — Kožnas 
apžiūrinėjo isz arti jo artojisz- 
kus daigtus, glostė jauezius, 
spaude rankas senelio ir jo su
nu. O kada jau atsitolino, tuks- 
taneziai žmonių palydėjo juos 
net lyg bromui, su paroda, isz- 
duodami garsius pagyrimus: 
“Tegyvuoja dori, 
žmones!” — Geda 
nimas tinginiam^, 
niams!”

Prociavoju nuolatos ir pro- 
ciavoju prigulineziai, nenuils- 
taneziai: — o kada jaueziai 
traukia sunkiai su prakaitu,— 
kada mano plūgai, atversdina 
vagas inszildintos žemes, kada 
prakaitas upeleis bėga per mu
su smilkinius, krapina musu 
veidą iszdžiuvusi, liejesi ant

ta, mano vadas sugriebė varg- 
sza vaikina ir inmete smarkion 

nuskendo. Kovo 31-ma, .9 vai. va- 
nuliudoj Tokis žiaurus pasielgimas ma ykaro, netoli Glenon’š bravoro, 

r Dievas ne taip smarkiai sujudino kad Pittston, žulikai užpuolė My- 
rūpinasi žmonių gerove. Tasai jau ilgiau nebegalejau sušilai-j kdla Maskini, apdaužė galva, 
abejojimas daugiau už kartu' kyl i ir suszukau: “O tu, žmog- veidą ir atėmė 25 dolerius ir 

Į likimą iszspaude aszaru ir juo- žudy! vereziau klaidžioti pii- 95 centus pasislėpė.

Imk paklydau kelionėje. 
Tuomet prisiartino in mano tū
las žmogus, prižadėdamas eiti 
drauge ir parodyti man kelia. 
Asz sekiau paskui ji. Jis mane 
nusivedė pas viena ūkininką

koj dykynėje negu keliaujant 
su tavim žiūrėti in taip baisius q 
tavo pasielgimus.”

Kuomet tai sakiau, 
vadas priėmė koki tai jiepa- 
prasta dangiszka paveiksią ir 
atsigryžes tare in mane rim-

mano

geras žmogus.

ežia jo, auksine tauro.
— Antra diena apsinakvojo

me tūlo pikta žmogaus namuo
se, kame davė musu pasilsiui 
menka kertele; tasai žmogus 
nieko neveikė, tik valgė, gere, 
barėsi ir keikė. Jam mano va
das paliko pavogta 'pirmuti
niuose namuose auksine taure.

— Treczia diena atlankom 
labai dora ūkininką kuris mu
su priėmimui nesigailėjo jokiu 
vaisziu. Mano vadas iszeida- 
mas isz tenai, uždege jo namus.

— Ketvirta diena labai ge
ras ir ,mandagus žmogus mus 
taipgi gražiai vaiszino o ant 
ryt mano vadui pasiskun
dus kad nežino gerai kelio, 
szeimiminkas iszsiunte drauge 
su mumis savo sunu idant nu-

— Mokykis ir stebėkis isz 
Dievo Apveizdos. Taure, kuria 
paėmiau isz pirmojo, buvo už- 
nuodinta ir tam, kuris ja pa
lytėtu, butu kenksminga. To
dėl paėmiau ja ir Dievobai
mingo žmogaus ir atidaviau 
piktam už bausme. Po namais, 
kuriuos buvau padegęs, yra di
dele krūva pinigu, kuriuos do
ras žmogus sunaudos geriems 
ir naudingiems darbams. Jau
nikaitis, kuri inmecziau in upe, 
neužilgo butu nužudęs savo tę
va o motinai visi jo pasielgi
mai bnltu tikra kanezia o gimi
nėms ir pažinstamiems — ge
da ir papiktinimas.

— Liaukis abejojęs apie Die
vo Apveizda ir mokykis isz jos 
kelio o jeigu jo nesupranti, nu
sižemink priesz Dievo Apveiz
da.

— Tai pasakęs mano vadas 
isznyko o asz pabudau.

BALTRUVIENE

darbsztus 
ir panieki- 

dykaduo- 
—Galas.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose ❖

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

331

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

CAPNORIUg

Sziadien ant svieto didele 
atmaina,

Bet ant tokios atmainos jau 
gana,

Visi kėlėsi in puikybe, 
In didele kvailybe, 

Ir kuom toliau, 
Tai niekiau.

Uliavokime vyrai, pinigu yra, 
Amerikoj bėdos nėra, 

Valdžia su jumis dalinasi, 
Gerymas munszaines platinasi, 
Tiktai garbe Dievui mažinusi, 

Keletu motu, kada in bažny- 
czia ėjo, 

Kožnas po pažaste knyga 
turėjo,

Dievulio prasze, karsztai 
meldėsi,

Ir bažnyczioje kitaip elgėsi. 
Sziadien brangus Dieve,

Kožnas mažyte knygele griebe, 
Kad ne rankose nematyt, 
O ir tosios nenori skaityt. 
Pažiūrėsime da už kelia 

meteliu,
Noreikos jokiu knygeliu,

Kad butu miline sermėga, 
Tai giedoti nebutu geda. 
Tai rots, Lietuvos vaikai, 

Bedieviai ir niekszai, 
Dirstelekite in Vokiecziu 

bažnyczia,
Visi gieda Vokiszkai, aibeeze, 

O daugiau yra szviesesni,
Ir tikėjime drutesni.

Szitaip, tai yra negerai, 
Gero ateityje- nebus,

Ir musu tauta kaip Airisziu 
pražus,

Garbe Dievui susimažins,
Ir kuom Lietuvei yra, patys 

nežinos.
Neklausote Dievo ne kunigu, 

Neturite laimes ne gero isz sa
vo vaiku,

Tas nežūna^ kas su Dievu 
gyvena,

O Dievas baudžia mus vaikus, 
Už tėvu griekus.

* * *
Apie Vilkesberius, Sukatos 

diena,
Apėmė svaigulys vaikina 

viena,
Per nakti ant žemes varavo, 

Bet nieko neiszgavo.
Vai butu gavės, kad butu 

palaukes,
Butu ne szventuju neprisi- 

szaukes,
Ant giliuko, gulėdamas iszsi- 

. pagiriojo,
Ir namo nu vėžliojo.

* * *
Ana diena daug žinių gavau 

isz Lakavanos,.
Kad ten bjaurei elgėsi bobos, 
Nes randasi ten kelios dideles 

pionyczios,

— Jaunojo Kupsto žmona 
pereita szesztadieni susilaukė 
dukters. Tėvai linksmi nes da
bar turi sunu ir dukteri.

— Taip, potvynis praėjo ir 
jau rodos visikas normalu tiems 
kurie nuo potvynio nenukente- 
jo. Bet nukentėja labai ilgai jo 
neužmirsz. Keletas žmonių, ku
rie turėjo apsipirke namus ir 
dar nedaulgiausia inmokeja, 

/kuriems nuostoliai buvo pada
ryti dideli — paliko namus ir 
iszsikrausio nes neturi isz ko 
pataisyti ir rakandu susipirk
ti.

— Jack Barton (Botyrius) 
isz Minersville, Carr Biscuit 
kompanijos sales-manadžeris, 
kuris gyveno po numeriu 71 
So. A-therton Avė., Kingstone 
trejetą dienu priesz potvyni 
iszsikrauste in Wilkes-Barre. 
In ta narna tuojau atsikraustė 
Boop’s szeimyna ir, užėjus po 
tvyniui, rado juos nuo gaso 
duju bžtroszkusius. —G.

t Simonas Gruzdis, 53 m., 
gyv. Ackley St., Plymouth, 
mire Kovo 30-ta. Paiko žmona, 
szeszis anukus ir seseri.
t Mykolas Grabauskas, gyv. 

51 Welsh St., Sebastopol, mire 
ir likos palaidotas Balandžio 
1-ma diena.

f Kazys Szuraitis, Sr., 42 
m., gy. 39 Railroad uly., Larks- 
villej, mirė Balandžio 1-ma d., 
nuo plaucziu uždegimo. Paliko 
žmona ir 4 vaikus.

f Cecelija Pluszuniene, 68 
m. gyv. 252 Battle Ave., Exet
er, mire Balandžio 1-ma diena, 
Pittston ligoninėje. Paliko su
nu, seseri, broli ir tris anukus.

f Alfredas Jankauskutis, 
2% m. amžiaus, gyv. 65 Hill
side uly., Plains, mire Balan
džio 3-czia d. Paliko tėvus ir 
viena broliuką.
t Juozas Jokubynas, gyv. 

132 Almond uly., Wilkeg-Bar- 
rej, mirė ir likos palaidotas Ba
landžio 6-ta diena.

Boston, Mass. — Franas 
Karloniukas, kuris nesenei bu
vo teisiamas del užmuszimo 
gengsteriu “karaliaus” Solo- 
mono, pereita sanvaite vela 
buvo aresžtuotas. Dabar poli
cija ji kaltina pardavus tūlam 
Riley du revolverius. Parejas 
namo girtas, tasai Riley iszsi- 
trauke abu revolveriu ir pra
dėjo gazdinti savo žmona. Kai 
ji pasitraukė in szona, jis pa
leido in ja szuvi, kuris iszejo 
per langa ir instrigo in kaimy
nu namo siena. Paszaukta po
licija girtuokli suėmė.

t Bostono Angliszki dien- 
raszcziai pranesza kad Bročk- 
tone praeita Sukata buvo ras
tas ant kelio užmusztas Liud
vikas Puidokas, 45 metu am
žiaus Lietuvis ir dvieju vaiku 
rėvas. Policija spėja kad ji

Su 283 Naujais Paveikslais
160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5)4 coliu ploczio

Ba kam skaityt, 
Veluk in szalis pasidairyt. 
Kada kunigai liepia bažny-

Kurios nelanko nei bažnyczios, 
Baltruviene po Velykų apie 

jas pakalbės,

bus užmuszes automobilius, 
kuris paskui pabėgo niekam 
apie tai nepraneszes. Puidokui

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie- 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

ežiose giedot, 
Tai vaikine, ne vienas nenori 

iszsižiot,
O turi gerkles geras, 

Lietuvys kožnas, 
Ba ir didžiausia stiklą apžioja. 
O vela, kam tiems ponams Lie- 

tuviszkai. giedot?
Ar-gi tai gražu iszsižioti,

Kaip daugiau laiko turės, 
O sziadien turiu pasilsėti, 
Ir ka tokio ant atvelykio 

pasisteliuoti.

buvo perskelta galva. ( —K.

£*■ Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraazczio. PASKUBINKITE!

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
M aha toy City, Pa.



CT “SAULE” Mahanoy City, Pa.

ž-N-os ™es |įsz yįsu sza|iu
— Velykos praėjo mieste 

malsziai, nebuvo girdėt jokiu 
sumiszimu, žmonelei lankėsi in 
bažnyczias dekavodami Dievui 
u'ž suteiktas malones ir už ta 
ka sziadien turi ir yra užgana- 
dinti.

— Readingo kompanija pa
liepė iszimti visus mulus isz 
visu savo kasyklų, isz prie
žasties straikos, kuri praside- 
ana savaite. Driek tam da ir 
apreiszke kad visi darbinin
kai, kurie iszejo ant straikos, 
isz.imtu savo tulszis isz kasyk
lų nes už ju dingima neatsa
kys. Kompanija tvirtina kad 
straika likos 
galiszkai ir 
svarstymu su 
jie rasis ant
darbininkai suigrysz prie dar
bo tai darys taika su skundo 
Komitetu.

iszszaukta nele- 
nedarys jokiu 

straikieriais kol 
straikos. Jeigu

JSZLEPINTAS
' SŪNELIS

Akla Meile Tėvu Del Savo Sū
nelio, Padare Ji Isztvirkeliu 

ir Vagiu.

SŪNŪS PASIKORĖ 
KALĖJIME.

NAUJAS MILŽINISZKAS ORALAIVAS “LZ-129 HINDENBURG” 
BUVO PAVOJUJE LĖKDAMAS PIRMA KARTA IN VOKIETIJA

GERADEJINGAS 
VĖJELIS

— Ant galo miesto, rodi
ninkai privers visus automo
bilistus kurie peržengia tiesas 
kad jas iszpildytu. Nuo Pane- 
delio iszejo ukazas kad palici- 
ja aresztavotu visus kurie tai
sės tiesas laužo ir be jokio 
pardono aresztavos visus. Jau 
laikas priverkti tuos kurie va
žinėja smarkiai visai netemin
dami ant tu, kurie vaikszczioja 
ulycziomis.

— Daugelis moterių nusi
minė isz priežasties lietingo 
oro per Velykas negalėdamos 
neszioti savo puikias szlebes ir 
skrybėlės. Nenusiminkite, da 
atsiras proga pasirodyti nau
juose paroduose. Daugelis stu
dentu isz mokslainiu buvo at
lankė savo tėvelius ir pažysta
mus per szventes.

— Visos Kataikiszkos baž- 
nyczios buvo puikiai parėdy
tos per Velykas ir buvo gieda
mos tam tinkamos Velykines 
giesmes parengtos per korus, 
kurios sugraudino žmonelių 
szirdis ir sulinksmino ju du- 
szias prie Sutvertojaus.

— Praeita jPetnyczios va
kara, kada nesirado namieje 
pryczeris John Stephens, pra- 
baszczius Primitive Metodistu 
bažnyczios, vagys insigavo in 
klebonija pasiimdami apie 50 
doleriu. Palicija jeszko vagiu.

— Czvertinis susirinkimas 
aplinkiniu Draug. Szv. Vardo 
isz Carbon ir Schuylkill pav., 
Szv. Baltramiejaus svetainėje 
Brockton, Pa., ateinanczia Ne- 
delia, Apriliaus 19-ta, po piet, 
2:30 vai. Bus renkama nauja 
valdyba ant ateinanczio meto 
ir ketina suvažiuoti daug dele
gatu.

— Kaip girdėt tai turėsime 
neužilgio eroplano stoti Frack- 
villeje, kuri kasztuos apie 78 
tu’kstanczius doleriu.

— Linksmas Velykas turė
jo ponstva Vincai Rymavi- 
cziai, 114 S. Catawissa uly., 
kuriems garnys paliko pato
gia ir sveika dukrele.

•— Pinigines (dovanas lai
mėjo Terese Calvin, 813 East 
Market uly., ir Helena Chesko, 
1000 E. Pine uly., po penkis do
lerius kuriuos leido ant isz- 
traukimo Vardo Jėzaus drau
gavę.

Bokhtonovo, Latvija. — Czio- 
nais pasikorė kalėjime Valma- 
ras Burtnok, 24 metu amžiaus 
vyrukas, kuris paliko paczia 
su dviems mažais vaikais dide
liam varge. Jo liūdnos pabai
gos buvo tokia priežastis: Isz 
jaunystes blogai iszaugintas. 
Tas atsitinka labai lankei, kad 
per -didele meile tėvu del savo 
sūnelio, vietoje iszaugyt ji, tai 
pražudo. Teip buvo ir su Vei
maru, kuris būdamas vienati
nis vaikas Burtnoko, turtingo 
gaspadoriaus, isztvirko ir dare 
kas jam patiko. Iszmoko gert, 
kazyruot, paleistuvaut ir ant 
galo vogt, kada jam neužteko 
pinigu. Tėvai negalėjo suval
dyt nes jau buvo per volai. 
Per geryma ir savo bloga pa
sielgimą, nuvargino tėvus, tur
tus kone pragėrė ir pats nusku
ręs, kad net jo motere buvo pri
versta naktimis uždarbiaut 
per paleistuvyste. Bet ir tas 
turi kada nors pasibaigt, nes 
tūla vakara likos pagautas ant 
karszto darbo kada vogė kai
myno nupenėta meitėli, negalė
jo iszsisukt ir buvo uždarytas 
kalėjime. Vietoje gailėtis už 
savo nusidėjimus, atėmė sau 
gyvasti pasikardamas su diržu 
kalėjime. Sztai pasekmes blo
go iszauklejimo ir aklos meiles 
tėvu del savo vaiko. Kas tame 
kaltas jeigu ne tėvai? Lai szis 
atsitikimas buna pamokinimas 
levams, kurie uždaug iszlepina 
savo -sūnelius ir dukreles.

Friedrichshafen, Vokietija.- kieti ja. Buvo tai pirma kelione 
Naujas Vokietijos milžiniszkas 
oralaivas LZ-129 Hindenburg 
kuris neperseniai likos padirb
tas, buvo dideliam pavojuje 
preita ketverga grįždamas isz 
South Amerikos atgal iii Vo-

naujo oralaivio. Grįždamas isz 
tos keliones sugedo du moto
rai laike didelio vėjo ir oralai- 
vas per koki tai laika radosi 
dideliam pavojuje bet ant gi- 
lukio galėjo pasekmingai su-

KRUVINA VIENUOLE
Kas Dideji Petnyczia Kraujas 

Teka Isz Jos Galvos.

PANASZEI KAIP ISZ KRIS
TAUS KARUNAVOTOS 

GALVOS.

Ponas Vincentas iszeina sau 
kaip visada, kožna vakara, isz

Tai buvo toji priežastis jo^| 
ponas Vincas nerado skrybė
lės nei jokio žmogaus nemate. 
Kada dabar vela pabarszkinQ 
in duris ir likos inleistas per; 
tarnaite, prisiartino prie duriu'

namu, kad nusiduot ant szalto; pakajaus, iszgirdo maiszati ir; 
aluczio o iszejas isz namo, ap-1 riksmą indukusio vyro ir; 
sidairo ant dangaus ir taip in verksmą nekaltos paczios. Ne-< 
save kalba: klausdamas nieko, ponas Vin-

— Hm, hm, iszrodo ant lie- centas inejo in pakaju ir sui| 
j taus o asz pasiėmiau mano' gražumu paprasze savo skry- 
nailTQ C71 lizino alzY’vlvoln -- KA.lrvci HP/A-irx rrnl m, ,] nin v-. n 4-z-d

ft

grižti atgal in Vokietija. Ant 
oralaivio tame laike radosi 38 
pasažieriai ir 40 valdytoju lai
vo. Naujas oralaivas yra 803 
pėdas ilgio ir ncužilgio ketina 
lėkti regulariszkai tarpe Vo
kietijos ir Amerikos.

BROLIS ATRADO BROLI 
NEPAPRASTAM 

ATSITIKIME.
Stefigerwalt, Vok., — Kokis 

tai jaunas bedarbis, būdamas 
prie paskutinio laipsnio vargo, 
nusipirko slau vakariene ir bon- 
ka vyno už paskutinius pini
gus. Po nekuriam laikui eida
mas pro didelU'kroma, pasiė
męs akmeni iszkule langa. Pa- 
licijantas matydamas visa at
sitikima, uždare jauna žmogų 
in kalėjimą. Apie ta atsitiki
ma pl'aczei apskelbė laikrasz- 
cziai ir .patalpino jauno žmo
gaus pravarde. Calvin Target 
likos nubaustas ant trijų me
nesiu kalėjimo. Už kokio me
nesio laiko, pribuvo in kalėji
mą kokis tai Amerikonas su 
prasizimu, ar negalėtu pasima
tyti isiu Targetu. Kaida inejo 
in kambarėli, tuojaus pažino 
kaltininke savo dingusi broli 
kurio nemate per penkiolika 
metu. Tik per skaitymą lai- 
kraszcziuosia apie savo brolio 
prasikaltima, dažinojo kad tai 
jisai ir pribuvo ji iszgialbeti. 
Broliu suėjimas buvo labai 
graudingas, ir po tam, abudu 
iszvažiavo in Amerika.

Cos-eaiza, Italija., — Apsiau
bta per kunigus, vienuoles, 
daktarus ir žmonis, vienuole 
Elena Aiello, gulėjo ant savo 
loveles, Cozensa klosztorije ir 
jau dvylikta karta kaip isz jo
sios teka kraujas1, panaszei 
kaip isz Kristaus galvos tekejo 
kraujes, kada Jam uždėjo -ersz- 
kiecziu vainiką. Daugybe žmo
nių klūpojo lauke prie kloszto- 
riaus melsdamiesi. Daktarai ir 
kunigai nesuspėjo nuszluos- 
tyt tekanti krauja isz vienuoles 
veido, tik permainydavo pa- 
duszkas kaip tik buvo sukru
vintos. Kituose metuose te
kėjimas kraujo nustodavo 
greitai pusiau-naktije, bet szi- 
kart tęsęsi jdang ilgiaus. Visas 
svietas yra nusistebėjas tokiu 
apsireiszkimu o daktarai ne
žino priežasties, del ko isz vie
nuoles galvos teka kraujas, 
Didžioje Petnyczioje. Kada tas 
atsitinka, vienuole nejaucze jo
kio skausmo, tik yra labai pa
ilsus po tam atsitikimui. Vie
nuole Aiello, uždėjo prieglauda 
del sieratuku, kurioje dabar 
randasi užvardino ja Szv. Te
resas prieglauda, josios patron- 
ka. Dvylika metu adgal toji 
vienuole pirma karta pradėjo 
sirgti ta kraujo liga, ir lig 
sziam laikui visoki daktariszki 
žinunai negali inspeti kokia ta- 

priežastis kad isz jos gal- 
teka kraujas.

me
vos

* Jeigu žodžiais mokysi o 
pats szlektai darysi, tuomi 
žmones nepataisysi tiktai gi
liau in pekla nustumsi.

* Jeigu kam pinigu pasko
linsi tai skaudama galva turė
sit

* Kvailiai bankietus iszke-
lineja o iszmintingi isz to pa
sinaudoja. j.

ANT VISO SVIETO RANDA
SI 16,240,000 ŽYDU.

London, Anglija. — Pagal 
paskutini tarptautiszka sura- 
sza tai ant viso svieto randasi 
16,240,000 Žydu. In laika pas
kutiniu deszimts metu, Žydu 
pasidaugino ant 1,300,000 ypa
tų. Lenkijoj randasi 3,150,000 
Žydu, Rosijoj 3,080,000, Suv. 
Valstijose) 4,450,000, Rumuni
joj 1,000,000 o visoje Europoje 
apie 10 milijonu. ■ >

vysk. Buczysj. Nuo savo vie
nuoliktu metu Nastja (kaip ja 
jos teviszkej vadina), tarnavo 
pas invairius žmones, pagaliau 
pas viena ūkininką Mlynyje. 
Czia ji gavo per pereita vasara 
minimąsias žaizdų žymes. Kaip 
tik sužinojo aplinkiniai žmones 
pradėjo plūsti būriais, norėda
mi pamatyti Nastja. Atkreipė 
dėmėsi ir apskrities valdžia ir 
stebejimjii paėmė ja in Jaworo- 
wa in ligonine, o veliju in Lem- 
berga pergabeno. Vėliaus, vys
kupo komisija gavo insakyma 
paimti ja isz ligonbutes ir per
kelti in seserų bazilijoniu vie
nuolyną.

Iszmintingi Dūmojimai
* Laszai vandens akmenyje 

padaro skyle.
* Neturėsi naudos 'be 

kramtos.
* Žmogus saugotas 

kaip ginkluotas.
* Laikas tai pinigas.
* Valgyk kad gyvasti 

laikyt bet negyvenk vien 
kad valgyt.

* Jeigu vadovai nuo saves 
pavyzdi parodytu tai greicziau 
žmonis pataisytu.

pa

tai

už
tik

LENKIJOJ RANDASIIR
PANASZI MERGINA.

Jau kuris tai laikas, kaip a- 
teina pakartotinu žinių apie 
nuostabius reiszkinius, kuriu 
dalininke jau nuo pereitu metu 
Vasaros yra viena Lenkijos 
kaimiete mergina. Ji turi pen
kias žaizdas o taip pat ir ersz- 
kecziu vainiko žymes. Lembei - 
go arkivyskupas, kurio vysku
pijai tos kaimietes merginos 
gyvenamoji parapija priklau
so, paskyrė komisija tam da
lykui isztirti. Merginos var
das yra Anastazija Woloszyn, 
dabar turi 24 metus amžiaus, 
yra vienos neturtingos ūkinin
ku -szeimyno-s Krasnes kaime, 
Jarolau apskrity. Savo kilme 
ji yra ukrainiete, katalike 
Graikiszkuju apeigų (kaip kad

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j zy 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- |8 
šia mada ir mokslą. iŠ

Turiu pagialbininke w 
moterems. Prieinamos Jį 

__ prekes.
DU OFISAI:

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

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

AKYVI SZMOTELIAI
APIE AKYVUS 

DALYKUS
Raszte Szventam arba bibli

joje randasi net 263 kitokį už- 
vardinimai vardo Jėzaus.

Indusai ne tik melstis eina 
in savo maldnamius bet mau
dytis, skalbti drapanas, valgy
ti, szokti, loszti kazyrems ir 
miegoti o daugeliuosia maldna- 
miuosia ant sienų randasi pri
lipdyti visoki apgarsinimai.

Daugau kaip 90-tas procen
tas viso svieto ir 50-tas procen
tas gyventoju Suv. Valstijų ne 
turi stubose vandens. Aplaiko 
vandeni isz szuliniu ir upiu.

Didžiausias žemiszkas pirki
nys buvo tas, kada Suv. Vals
tijos pirko valstija Louisiana, 
1803 mete, nuo Francijos —■ 
szmota žemes kuris yra pen- 
keis kartais didesnis už visa 
Franeija. Yra tai viena isz tur
tingiausiu ukiszku dirvų ant 
svieto už kuria užmokėta tik-1 
i ai po keturis centus už akeri.

Po 2,500 metu Samaritonai 
isz Palestinos paskutine veisle 
Izraeliaus, beveik jau yra isz- 
nykus isz szio svieto isz prie
žasties mažai moterių. Ju ti
kėjimas uždraudžia vyrams 
pacziuotis su svetimos tautu 
moteremis o kad vyrai pasens
ta priesz suaugimą merginu, 
kurie būna sužiedoti su mergi
noms da priesz ju užgimimą. 
Todėl sziadien mieste Nabulus 
galima matyt einant balt-plau- 
kius senukus su mergaitėms 
szesziu metu kurios ateityje 
ketina pasilikti tuju seniu mo- 
teres, bet turi laukti pakol 
mergaitėms sueis deszimts me
tu nes tik tada gali su joms 
pacziuotis.

nauja szilkine skrybėlė, — j 
hm, hm, gal lietaus ir nebus 
nes vejas debesis iszsklaide — 
juk jau buvo lietaus invales! 
Isztikro geradejingas tas vėje
lis!

Taip sau protaudamas slin
ko ponas Vincentas tiesiog bet Į 
tuojaus permaine savo nuomo-' 
ne apie geradejinguma vėjelio 
nes tasai geradejingas vėjelis 
nupute jam nuo galvos szilkine 
skrybėlė ir tiesiog per atvira 
lariga innesze in keno tai stu- 
ba.

OPiktas ant neiszmintingumo 
žmonių, kurie laike tokio vėjo 
laiko atidarytus langus, inejo 
ponas Vincas in priemene na
mo kad tam name papraszytie 
savo skrybėlės.

Tame laike jauna motere, po
ni tojo namo, nemažai nusidy- 
vijo pamaczius pakajuje szil
kine skrybėlė, kuri inpuole per 
langa.

— O-gi keno czia skrybėlė, 
žiūrėk tu czia jos, — kalbėjo 
in save. — Jeigu mano vyras, 
kuris yra pavydus, parejas ras
tu taja skrybėlė, galėtu kasžin 
ka ■ pamislyt. Tegul sau lekia 
isz kur atlėkė!

Tai pasakius iszmete skry
bėlė laukan per langa.

Tame kas tokis in duris pa- 
barszkino o už valandėlės atė
jo slūgine pas ponia ir pasakė 
jog kokis tai plikas ponas pra- 
szo savo skryneles kuria vejas 
per langa innesze. Jauna ponia 
iszejo in priemene ir tarė:

— Perpraszau poną, jog ant 
tuszczia turbaeijaisi nes asz, 
nežinodama ken:> tai skrybėlė, 
iszmecziau ja vėla per langa 
per kuri inpuole nuo ulyczios.

Ponas Vincentas pasiklonio- 
jo gražiai ir iszejo. Nors gana 
dairėsi in szalis, skrybėlės nie
kur nemate o kas navatniausia 
buvo jog arti nemate jokio 
praeigio kuris butu galėjas ja 
paimt. .

— O gal toji ponia da ja ne- 
iszmete, — pamislino sau Vin
cas ir vela inejo ni priemene.

Tame laike kada pirmu kar
tu plikis kalbėjo su ponia prie
menėje, parėjo jos vyras isz 
miesto ir isz tolo pamate kaip 
isz jo namo ^per langa iszleke 
puiki szilkine skrybėlė.

— Oho! Mano pacziule turi 
sveczia! — paszauke sukandės 
dantis. Paėmė skrybėlė ir dre
bėdamas nuo piktumo inejo in 
pakaju per užpakalines duris, 
nuo kiemo, kad nutvert neisz- 
tikima paczia ant karszto dar
bo.

beles. Toje valandoje pajuto! 
savo skrybėlė ant galvos it* 
puolanczia kumszczia isz vir- 
szaus, kelis kartus jog skry
bėlė užslinko net iki barzdai. 
Paskui pasijuto nutvertu, su! 
staigumu iszstumtu laukan ir 
taip smarkiai nustumtu nuo 
trepu ant ulyczios ir gulinti 
kniupszczia su sugniuždinta 
skrybėlė užkalta ant galvos iki 
barzdai. . - j

— Ir tegul kas dabar buna' 
iszmaningu isz to, kas stojosi I

O tai buvo kaltas geradejin
gas vėjelis. • Į

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo' 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro apie 4G metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29X

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

PARSIDUODA FARMA.

114 akeriu žemes, gražus di
delis sodas geru vaisingu me
džiu, Geras miszkas, 10 kam
bariu stuba, 2 tvartai, saile del 
sudėjimo kornu, visztininkas 
ii garadžius. Visi budinkai ge
ram padėjime. Farma randasi 
prie gero cimentinio kelio, 2 
mylios in miestuką Nortli 
Brookfield, N. Y., ir didesni 
miestai netoli, 2 mylios nuo ge
ležinkelio stoties. Labai pa
rankus visoki privažiavimai. 
Parsiduoda pigiai ir kas myli 
gyventi ant farmos tai galima; 
gražu pragyvenimą padaryt, 
Raszykit ant adreso: ,

Isabel Lamaitis,
78 Milford St., ' 

Brooklyn, N. Y.t.30

ppp MOSTIS
OUU SZALCZIO

Preke 5c. 10c. 25c.
Gyduole - Tabletai - Mostis arba
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Lietuviai Balsuokite už

James H. Kirchner
Kandidatas ant

KONGRESMONO

JAMES H. KIRCHNER... X
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