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Isz Amerikos
PIRMA KARTA 
SAVO GYVENIME

PAMATEMOTERE
ISZBUVO ANT PŪSTYNES 

PER 19 METU.

Everett, Wash. — Richar
das Bohlen czionais svecziavosi 
kėlės sanvaites atkeliavęs isz 
tolimos Australijos su savo 19 
metu sunum kuris nuo savo gi
mimo nebuvo mates baltos mo- 
teres. Bu tėvu jis gyveno Aus
tralijoj, vietoje atitolinta nuo 
visu baltu žmonių. Jo motina 
mirė kada jis turėjo vos szeszis 
menesius amžiaus. Del maisto 
jie maine žvėrių kailinius, dir
bo diena ir nakti kasdami auk
są isz kalnu ir ant galo, kada 
dasidirbo gana didelio turto, 
nutarė apleisti taja laukine ap
linkine. Kada tėvas su sunum 
atplaukė prie mažo miestelio, 
sūnūs pirma karta paregėjo 
balta motere, užklausė tėvo ko
kis tai butu žmogus ir kas jis 
per vienas. Tėvas jam iszaisz- 
kino kad tai balta motere, tokia 
kokia buvo jo motina. Vaikas 
nusistebėjas paszauke: “Tai 
mano mylima motinėlė buvo 
puikiausia isz visu tokiu mote
liu.”

PACZEDI TARNAITE &USI- 
TAUPINO ANT SENATVĖS 

3,500 DOLERIU.
Hammond, N. J. — Emlem 

Cresson, 68 metu, kuri kėlės 
sanvai'tes adgal mirė czionais, 
buvo paczedi mergina, czedino 
kiek galėdama isz savo mėnesi
nės algos ir ant galo susitaupi- 
no sau nemaža turteli bet ant 
nelaimes negalėjo isz jo pasi
naudoti kaip tikėjosi už gyvas
ties. Kada tolimi gimines pra
dėjo jeszkoti po pakampes ko
kiu nors likucziu po jos mir
eziai, surado locnininkiszkas 
popieras ant dvieju nameliu ir 
bankines knygutes kuriose bu
vo užraszyta 3,500 doleriu pini
gais kuriuos per daugeli metu 
mergina buvo sutaupinus. Du 
pusbrolei ir viena sesuo pasi
dalino likusios turtu.

MEILUS VYRAS METE 
KEPTA BULVE IN AKI 

SAVO PACZIULES.
Philadelphia. —• Bude atsi

buvo teismas Teodoro Ernst, 
26 metu, kuri užvede jo paeziu- 
le ant persiskyrimo nuo jo už 
bjauru pasielgimą su ja. Mote
rėle u'žmetineja savo vyrui buk 
jis mete in ja kepta bulve pa
taikindamas jai in aki, už tai 
kad ji pasivėlino jam pagamin
ti vakariene in laika. Kelis me
nesius priesz tai jis užmetinėjo 
jai buk ji jam ne yra isztikima 
o kada ji tai užginezino, priri- 
szo ja prie kėdės, inkaitino pei
li ir kerszino ja papjovimu. Ne
galėdama kitaip isztrukt isz jo 
nagu, pasakė jog ka jis jai už- 
metineja yra teisybe o kada ja 
atriszo, iszbego laukan ir nuo 
tos dienos daugiau pas ji nesu- 
gryžo ir dabar skundžia ji ant 
persiskyrimo. _ __ _

A. Skuczas i Box 44$ ’
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ISZGAMA TĖVAS 20,000 IMPEDŽIU SPL John D. Rockefeller
SUBJAURINO SAVO DUK
RELE; ŽMONES TAIP IN- 

IRSZO KAD BUTU JI 
PAKORIA.

Durant, Miss. — Palicija 
aresztavojo koki tai Miczo 
Vernala, 43 metu Czeka, kuris 
bjauriai sužagejo savo 16 me
tu dukrele, kuri su aszaromis 
apsakė sude apie savo liūdna ir 
bjauru atsitikima. Pagal pali
cijos tvirtinimą tai tėvas su
bjaurino savo dukrele in dvi 
sanvaites po mireziai jos moti
nos ir nuo to laiko turėjo ji jam 
pasidavinet po kerszinimu jos 
nužudymu. Kada sudžia už
klausė tėvo ka turi ant to pasa
kyt tai jis tik nuleido galva ir 
sėdėjo malsziai nieko nekalbė
damas.

Sudžia nubaudė iszgama tę
va ant 20 metu kalėjimo ir gai
lėjosi kad negalėjo ji nubausti 
ant kartuvių. Po teismui likos 
atvesta pas daktara jaunesne 
sesute, 13 metu, nes sudžia bu
vo tosios nuomones kad ir ja 
gal tėvas sužagejo būdama po 
ta paezia pastogia kur buvo ir 
tasai žvėris.

Kada palicija vede Vernala 
in kalėjimą, keli szimtai žmo
nių kerszino atimti ji isz ranku 
palicijos ir pakarti ant telegra
finio stulpo. Duota telefoną in 
palicija ir tuojaus atvažiavo 
keli automobiliai su daugiau 
palicijos kuri vos apgynė iszga
ma isz inirszusiu žmonių ranku. 
Gerai butu buvę kad toki raka- 
li butu pakabine ant pirmutinio 
stulpo.

PENKIS DOLERIUS UŽ 14 
COLIU USUS.

Chicago. — Per penkiolika 
metu Mikolas Paryksza augino 
savo usus ir ant galo užaugino 
juos net ant penkiolikos coliu 
ilgio arba po septynis ir puse 
colius nuo galo nosies in abi 
szalis. Džiaugėsi Mikolas isz 
savo useliu kaip Lietuviszka 
mergina isz savo ilgu kasu bet 
sztai atsitiko jam nelaime.

Gegužio 8-ta diena buvo jam 
nelaimingi. Su draugais nuėjo 
in saliuna kur Juozas Levan- 
dovskis laike jo rankas o Juo
zas Bebrokas pasiėmęs žirkles 
nukirto puikius usus Mikui. 
Apsiverke nebagas netekes taip 
puikiu useliu, Mikolas apskun
dė abudu kaltininkus ant tuks- 
tanezio doleriu bet sudžia 
Smith mane kad tai truputi už 
daug ir pripažino Mikolui tik 
penkis dolerius.

RESI PALIKTO 
TURTO

VERTES 20 MILIJONU 
DOLERIU.

Philadelphia, Pa.,— Czionais 
prasidėjo teismas ant iszgavi- 
mo paliktu 20 milijonu doleriu, 
po mireziai tabakinio fabrikan
to naszles, Henriettos Garrett, 
kuri mirdama paliko turto ant 
20 milijonu doleriu. Apie dvi- 
deszimts novos impedžiu miru-i 
sios moteres spiresi kad jie yra' 
gimines ir geidžia aplaikyti ta- 
ji palikta turtą. Bet atsirado ir 
kiti kurie tvirtina buk jie taip
gi yra gimines mirusios Gar
rett’ienes ir tai skaitlyje net 
20 tuks'tancziu, kurie geidžia 
aplaikyti dalele isz tuju palik
tu milijonu doleriu. Kaip sūdąs 
taji dalyka nusprens tai sunku 
atminti. Teismas tęsęsi jau ke
li metai.

TĖVAS 96 METU MIRĖ; SU
SILAUKĖ DU VAIKUS PO 

94 METU AMŽIAUS.
New Bern, N. C. — George 

Hughes, kuris susilaukė dvieju 
vaiku kada pabaigė 94 metus 
ir tūomi nustebino szimtus dak
taru, mirė czionais susilaukęs 
96 metu.

Jo 29 metu paeziule, su kuria 
susilaukė du vaikus, kurie szia- 
dien turi, vaikutis 29 menesius 
amžiaus ir dukrele apie meto 
amžiaus ir jo kiti vaikai, isz 
pirmos paezios, radosi prie jo 
lovos kada jis mirė. Hughes bu
vo senu Konfederatiszku karei
viu ir mirė nuo szirdies ligos. 
Bu pirmutine paezia susilaukė 
jis 16 vaiku isz kuriu vyriausias 
turi 64 metus.

DARBININKE NUŽUDYTA 
FABRIKE.

Philadelphia. — Mrs. Rose di 
Sario, 55 metu, isz Camden, ku
ri dirbo fabrike Berglestein & 
Stein ir užlaikydavo savo ser
ganti vyra, likos surasta nužu
dyta su szmotu geležies. Pagal 
detektyvu nuomone tai motere 
badai turėjo užtikti vagius fab
rike o tieji, bijodami kad juos 
neiszduotu, nužudė ja. Isz fab
riko nieko nepaimta.

Mirė Nedėlios Ryta
PRADŽIOJ DIRBO JIS UŽ 
$4.50 ANT SANVAITES; PA
LIKO APIE 2 BILIJONUS.

ISZDALINO PUSE BILIJO
NO ANT LABDARINGU 

TIKSLU.

Ormond Beach, Fla. -— Laike 
miego užmigo amžinu miegu 
pagarsėjus po visa svietą John 
D. Rockefelleris, aliejinis kara
lius, Nedėlios ryta, susilaukda
mas 97 metus ir turėjo vilti kad 
dagyvens lyg 100 metu.

Velionis paliko tik viena su- 
nu kuris apims milžiniszka tur
tą tėvo. Bus palaidotas Cleve- 
iande, Ohio, kur jo motere sil
sisi.

Rockefelleris, daugeli metu 
adgal, dirbo kaipo rasztininkas 
aplankydamas po $4.50 ant san
vaites. Pirko jis už kelis dole
rius iszradima kaip iszczystyt 
aliejų ir padaryt isz jo gazoliną 
ir tas jam sukrovė bilijonus. 
Buvo jis mielaszirdingu žmo
gum nes iszdalino ant visokiu 
labdaringu tikslu daugiau kaip 
puse bilijono'doleriu.

Laidotuves atsibus Ketverge 
diena su apeigomis jo name 
kuris kasztavoMu mili jonus do
leriu Kyk-Uit, Pocantico kal
nuose. Jisai buvo Babtistu isz- 
pažinimo ir paliko tai tiekėji- 
miszkai szakai daug pinigu.

515 ANGLEKASIU ŠUKELE 
SĖDINTI STRAIKA KASY
KLOSE KOL KOMPANIJA 

SUTIKS ANT JU PA
REIKALAVIMU.

Isz Visu Szaliu
PASIKELELIAI

NEPASIDUODA
Paskandino Daugeli Laivu; 
Kare Tęsęsi Be Paliovos;
Daug Žmonių Jau Žuvo 

Lyg Sziai Dienai.

TERP JU RADOSI DAU
GIAU KAIP 500 

AMERIKONU.

Hendaye, Francuziszkas—Isz- 
p a n i sz kas f rimta s.,—P aisi k e’l e - 
liu eroplanai iszbaugino gyven
tojus Baqu'e, kurie iszibegio'jo 
in kalnus isz baimes. Artimas 
kalnas prie Bilbao, likos paim
tas per pasikeleliiis su dideliu 
praliejimu kraujo. Pasikele- 
liu eroplanai paskandino dau
geli valdiszku laivu ant Nervi- 
on upes, kuri sujungė Bilbao ir 
Biscay inlunke. Pasikelelei ne- 
nupuolineja ant dvasios nes ap- 
laikineje pagialba nuo Italijos 
ir kitu sklypu, ir nemano pa
liauti kovoti pakol nepaims 
Madridą. Pasikeleliams pri- 
gialbsti daug tautu tarp ku
riu randasi ir Amerikoniszkas 
batalijonas kareiviu. Nuo pra
džios Iszpaniszkos revoliucijos 
instojo in juju glytas apie du 
tukstaneziai Amerikiecziu, ir 
kaijp nekurie tvirtina, tai jau 
apie 500 ju žuvo ant kariszku 
lauku. Francuziszku laisvano- 
riu badai randasi daugiau kaip 
15,000 kareiviu, isz kuriu jau 
apie 3,00Q žuvo, neskaitant su
žeistųjų. Angliku randasi ant 
kariszko lauko apie 1,500 isz 
kuriu apie 700 jau žuvo. Pasi
kelelei stato svetimtauezius 
ant pirmutiniu linijų, todėl ju 
tiek žuvo musziuosia.

ŽMOGUS TYLĖJO
PER 40 METUS

KAD MERGINA ATSISAKĖ 
UŽ JO TEKETI.

DALIS KALNO INSIRITO 
IN UPE.

Livingston, Mon't. —Gyven
tojai miestelio Livingston bu
vo baisiai iszbauginti kada isz-

MOTERE PAGIMDĖ 
KVADRUKUS.

Muskogee, Okla. — Mrs. Ma
ttie Mullins, gyvenanti ant far- 
mos artimoje Porter, pagimdė 
kvadrukus—du vaikus ir dvi 
mergaites isz kuriu trys pasili
ko gyvi o antra mergaite mirė 
tuojaus po užgimimui. Vyriau
sias isz ju sveria du ir puse 
svarus o mažiausias pusantro 
svaro. Visi gimė du menesius

Wilsonville, Ill. — Superior 
Coal Co. kasyklose No. 4, 310 
pėdu po žeme, randasi 515 an- 
glekasiu: kurie praleidineja 
nuobodu laika grajydami ant 
gitarų, armonikų ir kitokiu in
strumentu ir yra užganadinti 
isz savo padėjimo ir tolei rasis 
po žeme pakol kompanija su
tiks ant ju pareikalavimu.

Btraikas prasidėjo praeita 
Sereda kada kompanija neno
rėjo padalinti lygiai darba su

girdo nepaprasta dundėjimą 
nakties laike prie artimo kalno. 
Kada iszbego isz savo gyveni
mu, nemažai nusistebėjo kada 
pamate jog dalis artimo kalno 
nuslydo in Yellowstone upe. 
Dabar gyventojai nerimauja 
kad upe gali būti užkimszta ir

priesz laika.Daktarai mano kad 
likusius tris užlaikys prie gy
vasties.

Kada motina prijautė prisi
artinimą gimimo, jos 14 metu 
sūnelis jai prigialbejo priimti 
vaikus pakol tėvas sugryžo isz 
lauko ir paszauke daktara. Te-

kitoms kasykloms kurios stovi 
nuo kokio tai laiko ir duoti dar
bus del kitu darbininku.

Unijos virszinlnkai neprita
ria tokiam straikui ir paliepė 
darbininkams apleisti kasyklas 
ir laukti nusprendimo unijos 
virszininku bet anglekasiams

gali užlieti visa aplinkine. Ne- vas turi 40 metu ir labai nusi- nubodo laukti tokiu nusprendi-
kurie apleido miesteli baimėje stebėjo kada dagirdo apie ke- mu nes virszininkai savo- priža-
kad gali iszkilti tvanas,turis vaikus. dėjimo neiszpildo.

AKTORKA PAVOGĖ 
STUDENTĄ

Tėvai Nesutiko Ant Vinczc 
vones.

MERGINA PAVOGĖ SAVO 
JAUNIKI IR SU JUOM 

APSIVEDĖ.

Buenos Aires, Argentina, Piet. 
Am.,— Tankei duodasi girdėt 
kad jaunikis pavogtu savo my
lima isz pastoges tėvu, ir su ja 
apsipacziavO'. Bet retai girdėt, 
kad mergina pavogtu savo my
lima. Taip atsitiko czionais, 
kada žyma aktorka deni Ra- 
rahuana, 18 metu, pavogė sa
vo mylima Alberta Sotoba, 19 
metu studentą, su kuriuom 
karsztai insimylejo ir ketino 
apsivesti., bet tėvai jauno stu
dento buvo prieszingi merginai 
ir nedave savo palaiminimo 
ant tos vinezevones, nes szei- 
myna paėjo isz auksztos Isz
paniszkos kilmes ir buvo prie
szingi, kad juiju sūnelis pa- 
cziuotusi su kokia ten aktorka. 
Nusiminus aktorka iszvažiavo 
iii kita miestą isz gailesezio, 
bet neu'žmirszo apie savo myli
ma.. Tula diena Sotoba dingo 
isz namu. Tėvai davė žinia a- 
pie dingima ju sūnelio palici- 
jei, kad ji sujeszkotu. Praėjo 
menesis laiko, bet sūneli nesu
rado, Po kokiam laikui tėvai 
aplaike laiszkeli, kad juju my
limas sūnelis likos pavogtas 
per aktorka, ir nesugryž namo, 
pakol tėvai nesutiks ant jojo 
apsipaeziavimo su aktorka. 
Tėvai apgarsino laikraszcziuo- 
sia, kad dovanoje šuneliui ir 
sutinka ant jo apsipaeziavi
mo su aktorka. Po keliu dienu 
sūnelis parvažiavo namo su sa
vo mylima ir tomis dienomis 
atsibuvo ju vinezevone.

London, Anglija.—Gerai pa
garsėjus John Hedleris, 83 me
tu amžiaus, ana diena mirė, ku
ris per 40 metu neisztare ne 
žodeli in nieką. Kožnas vaikas 
žinojo priežaste del ko jisai ne
kalbėjo in nieką. Daugeli metu 
adgal tasai žmogus insimylejo 
in patogia dainininke Braugh- 
ton ir melde jos rankos, kad 
pasiliktu jojo pati, bet mergi
na. atsisakė už jo teketi. Hen- 
dleris tuom laibai nusimynes, 
atsisakė draugauti su žmoni- 
mis, ir gyveno mažam nameli- 
je. Tarnams sraszinedavo viso
kius insakymus, kurie prižiu- 
rinejo jo puiku soda isz kurio 
Heiidleris siuntė savo mylimai 
kas diena puiku bukietą rožių, 
1927 mete, toji 'dainininke mirė, 
ir nuo to laiko Heiidleris da 
daugiau nusiminė netekes 
savo mylimos ir kas dien siuns- 
davo puiku bukietą rožių pa
dėt ant josios kapo. Apie jo 
liūdna gyvenimą žinojo visi 
gyventojai, ir labai gailėjosi, 

į kad žmogus del merginos pasi - 
liko nebyliu del viso svieto!

11 RUSISZKU LEKIOTOJU 
ATLĖKĖ SU EROPLANU

IN ŽIEMINI POLIU.

'Maskva, Rosija.,-— Praeita 
Ketverga 11 Sovietiniu lekioto
jo atlėkė su. eroplanu in Žie
mini Poliu ir apsistojo ap’ie 13 
myliu nuo palties virszunes že
mes. Lekiotojai iszleke isz 
Rudolph salos, apie 560 myliu 
nuo Poliaus. Ant tosios kelio
nes lekiotojai piasirenginejo ke
lis metus, kad pasiekt savo 
tikslo nulėkime pasekmingai in 
Poliu. M. V. Vodopiansoff 
valde dideli eroplana, kuris bu
vo sunkei prikrautas su reika
lingu maistu ir instrumentais. 
Kelione atliko in laika szeszes 
valandas ir deszimts miliutas. 
Da trys kiti eroplanai prikrau
ti su maistu iszleks iii Poliu už 
keliu dienu. Tikslas tojo isz- 
lekimo in P bliu yra: Isztyrineti 
orą, kad ateiteje Rusiszki ero
planai galėtu lėkti in San 

■ Francisico, Suv. Vals., Ameri
ka isz Moskvos peT Žiemini Po
liu, nes tai butu trumpiausia 
kelione in Amerika.

Madrid, Iszpanija. — Pasi
kelelei bombardavo czionais 
per dvi dienas užmuszdami 60 
žmonių ir sužeidė daugeli gy
ventoju.

SOVIETAI SUSZAUDE 
44 SZNIPUS

Tcrp Ju Radosi ir Viena Mo
tere ; Daug Aresztavotu 

Kalėj imuosia.

VISI EUVO SZNIPAIS TAR
NAUDAMI DEL 

JAPONIJOS.

Moskva, Rosija.,—Ana diena 
Sovietai suszaude net 44 szni- 
pus, terp kuriu radosi ir viena 
motere, Da.panova Szargoros- 
kaja, kuriuos sūdąs pripažino 
kaltais už sznipinejima del Ja
ponijos. Visi buvo sustatyti 
prie muro mieste Svobodny ir 
suszaudyti Gegužio 9-ta diena. 
Buvo tai tikra skerdine politi- 
kiszku prasižengėliu, kurie bu
vo j>a samdyti per Japonija, 
kad iszduot Rusiszkas slapty
bes apsiginklavimo. Palicija 
turi ant akies da tukstanezius 
žmonių kurie daro suokalbius 
prieszai valdžia ir ketina da 
suzaudyti dideli skaitlį žmonių 
už ta pati prasikaltima. Trys 
metai adgal Sovietai suszaude 
apie 130 žmonių po ^nužudini- 
mo Sergėjo Kiroffo, Leningra
de Sausio 12-ta diena 1934 me
te. Vakario menesije Sovietai 
suszaude 13 žmonių, už iszda- 
vysta, o trys isz ju padare suo
kalbi iszversti truki nuoį 
begiu, kuris gabeno daugeli 
kareiviu in tolimus Vakarus 
ant tarnystes. Praeita meta 
Rugpiuczio menesije, valdžia 
suszaude 16 ypatų už kerszini- 
ma nužudyti Stalina ir sugrą
žyti valjdžia del Trockio, kuris 
siziadien randasi Meksike. RUs- 
iszki laikraszcziai prasergsti 
gyventojus, kad neiszsitarineti 
prieszais nepažystamus žmo
nis ir kad sulaikytu liežuvius 
už dantų nes ir juos gali patik
ti panaszi bausme suszaudy- 
m’o. Nekurie isznipai net apsl- 
veda su Maskalkoms kad vė
liaus. iszgauti isz 'ju valdiszkas 
slaptybes. Valdžia apreiszke 
kati po visa Rosija sziadien 
randasi didelis skaitlis Japon- 
iszku ir Vokiszlku sznipu, ku
rie kalba gerai Rusiszkai ir 
maiszosi terp žmonių.

SOVIETAI VELA SUSZAU
DE 20 SZNIPU.

Moskva, Rosija. — Praeita, 
sanvaite Sovietai vela suszau
de dvideszimts sznipu Tiflise. 
Tarp suszaudytu radosi gerai 
žinomas Bydy Mdivani. Taigi 
su tuom vėliausiu suszaudymu 
skaitlis daeina ant daugiau 
kaip iszimtas.

Rosija szaudo sznipus bet 
ateis diena kada tieji patyą 
žmones kurie sziadien darbuo
jasi del gero visuomenes su- 
szaudys sziadieninius vadus 
kurie bijosi net savo szeszelio.

TURĖJO SKUBINT.

— Palauk truputi, kur taip 
pasiutiszkai skubini?

— Neturiu laiko. Ka tik nu
pirkau savo paeziulei nauja, 
skrybėlė ir turiu skubint namon 
pakol nepersimainys mada.



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
| motina nužudė savo septynių

Sziadien darbininkiszkas svie
tas geidžia iszkilti ant didžiau
sio laipsnio bet tas visai nepa- 
siseke. Kas tame kaltas? Pats r> 
darbininkas. Juk turi gera 
ginklą kuri gali naudoti laike 
balsavimo o ne sėdėti fabrikuo
se ant “sedinezio straiko.” Lai 
darbininkai susivienija in vie- I 
na milžiniszka kuopa o tada lai
mes ta, ka geidžia be jokiu 
straiku bet sziadieninei darbi
ninkai palieka viską rankose 
kapitalisto, politikierių ir Die
vo. Kiek pasinaudoja darbinin
kas per straikus? Netenka už
darbio o kiek uždirba tai turi 
mokėti dideles taksas ir jam 
niekas nepasilieka. Lai naudoja 
taji ginklą “baisa” laike rin
kimu kad sumažint taksas, pa
pigini maista, drapanas ir kitus 
dalykus reikalingus pragyveni
mui.

jmetu dukrele ir sužeidė mirti-j 
1 nai savo penkių metu sūneli' 

kad ji galėtu gyventi su Graiku 
in kuri pasiutiszkai insimylejo. 
Jis taipgi jai prigialbejo nužu
dyt dukrele.

Yra tai žvėrys ne žmones. 
Žmogus net sudreba skaityda
mas apie tokius atsitikimus, ko
kius skaitome beveik kas diena 
laikraszcziuose,

Sveikata Popiežiaus pradėjo 
vela eiti silpnyn, jo gyvastis 
yra kas diena silpnesne ir kabo 
tik ant plaukelio bet drūta jo 
viltis užlaiko da jo gyvasti.

Dar Popiežius yra gyvas bet 
už jo peeziu kardinolai jau va
ro politika kas bus kandidatu 
po jo mircziai, ant Popiežiaus. 
Tiktai Italai gali pasilikti Po
piežium pagal szimt-metini pa
protį nes kitu tautu kardinolus 
neprileis prie taip garbingo 
dinsto, valdyti viso svieto Ka
talikus.

VISADA KALBĖK
TEISYBE

PER GODUMĄ
NETEKO AUKSO

Kunigai Lietuvoje Tik 
Už Metrikus Paima 
Per Metus Apie 2 

Milijonus Litu

Gale didelio kaimo stovėjo 
maža grinezele o toje grinczele- 
je gyveno ūkininkas bet didelis 

' tinginys kuris apie nieką dau-
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Girriose kunigaikszczio Or
leano, Anglijoj, likos nužudytas 
sūnūs turtingo pono. Nužiūrėji
mas puolė ant sunaus girrinin-
ko, kuris pildė taji dinsta del giau nemislino kaip apie suro
tojo turtingo pono. Jaunikaitis dima didelio skarbo. 
likos aresztavotas ir uždarytas 
kalėjime Londone. Tėvai dagir-

Protestoniszki kunigai Vo
kietijoj yra padalinti ant keliu 
likejimiszku szaku bet dabar 
nutarė susivienyt ir padaryt 
viena tikejimiszka bažnyczia. 
Suprato jie pavoju koki jiems 
kerszina tokios tikejimiszkos 
szakos isz szalies Naziszkos 
valdžios po Hitleriu. Ar tik ne 
gavo protą jau per vėlai? Skir
tumas tikėjimo krikszczionisz- 
kose bažnycziose nekarta pasi
rodo arsziau už pagonius ir šu
kele didele neapykanta vieni 
priesz kitus.

Paprastam žmagui buvo sun
ku suprasti del ko pirmininkai 
tikėjimo mokina iszpažintojus 
to paties Kristaus, vietoj “my
lėt artima savo” ir ji neskriau
sti if vietoje ŠušijuCgti in viena 
avinyczia tai skiresi ant dauge
lio szaku szokdami vieni ki
tiems in akis. Juk Kristus pa
liko viena avinyczia del visu.

Suvienytos Valstijos kas me
ta iszduoda 52 milijonus dole
riu ant užlaikymo pataisos na
mu del kaltininku.

■Miestas Los Angeles, Kali
fornijoj turi 65 mylės ilgio ir 
26 mylės ploczio.

Kalnuose Catalina, kurie gu
li 18 myliu nuo miesto Tuscon, 
Arizonoje, plaukia upelukas 
kurio vanduo iszrodo kaip pie
nas. Norints visoki mokslin- 
cziai tyrinėjo priežasti tojo bal
to vandens bet lyg sziam 
kui neiszrado priežasties.

lai-

Sziadien svietas yra taip ne
dėkingas kad ima kas tik pa
puola in rankas, neatsilygina 
savo skolas bet turi pinigu ant 
visokiu smagumu, bambiliu ir 
kitokiu dalyku be kuriu galėtu 
apsieiti. Bet jeigu toki atsimin
tu ant prisakymo Dievo “Ne 
skriausk savo artimo” tai gal 
taip nepasielginetu.

Sziadien isz tos priežasties 
daugelis biznierių nukenczia ir 
turi bankrutyt arba vos laikosi 
ant kojų už tai kad skolininkai 
jam neužmoka ka yra kalti.

Juk pinigai yra pamatu mu
su sziadieninio gyvenimo nes 
be ju svietas nustotu gyvuoti ir 
nebutu jokios pramonystes.

Jeigu kam esi kaltas ir turi 
Dieva szirdyjė tai užmokėk ka 
esi kaltas.

Amerikoniszkas pacztas 
veik kas meta aplaikineja po 
20 milijonu gromatu kurios yra 
negerai užadresavotos ir gau
nasi in vieta vadinama “kapi
nes dingusiu gromatu.” Taisės 
gromatas pacztas laiko per sze- 
szis menesius po tam atpleszia 
ir peržiūri ar yra adresas ar pi
nigai ir jeigu adresa siuntėjo 
suranda tai jam sugražino gro- 
mata o jeigu ne, tai sudegina. 
Praeita meta pacztas rado to
kiose gromatose pinigu ir kito
kiu vertes dalyku ant 60 tuks- 
taneziu doleriu.

be-

Žmogus, jeigu dagyvena lyg 
65 metu, tai per visa taji laika 
jo szirdis perleidžia daugiau 
kaip devynis milijonus galonu 
kraujo.

Kada miestas Paryžius, Fran- 
cijoj buvo apgultas per nevido
ną laike Francuziszkos revoliu
cijos tai buvo taip stoka mais
to kad Prancūzai mokėdavo po 
60 centu už viena žiurke kuria 
suvalgydavo.

Ateinanti menesi turėsime di
dėles vestuves nes sūnelis musu 
prezidento paeziuosis 13-ta d. 
Juniaus, su milijonierka, duk- 
tęre Duponto. Tokiu budu susi
jungs dvi dideles sžeimynos — 
sZeimynos didelio milijonie
riaus ir valdytojaus musu skly
po.

Nors dabar Amerikoniszki 
laikraszcziai duos pakaju bu
vusiam Anglijos karaliui, ku- 
nigaikszcziui Windsorui ir jo 
mylimai, poniutei Simpsonienei 
su kuria paeziuosis taipgi atei
nanti menesi. Nei vienas narys 
jo karaliszkos sžeimynos ant 
tosios svodbūs nedalyvaus.

PATS ISZSIDAVE.

Isztikruju toje Amerikoje 
svietas ‘tikrai paszelo. Sztai 
New Yorke praeita įsanvąįte

Kaimuotis, kuris parduoda
vo tūlam duonkepiui sviesta, 
atveže viedra sviesto, tvirtin
damas kad jame randasi keturi 
svarai.

Duonkepis apžiurėjas sviesta 
pasakė kad turi ji pasverti nes 
netiki kad tai butu pilnai ketu
ri svarai. Kada jis pasvėrė, pa
sirodė kad trumpa puse svaro 
sviesto.

— Gaspador, ar tu visados 
mane taip apgaudinejai?

— Ne ponuli, asz neturiu vo- 
gos todėl svėriau paprastai 
sviesta ant tavo vogos kuria 
naudoji kepalėliams duonos. 
Tai gal ir tu mane apgaudine
jai.

Duonkepis nieko ant to neat
sake.

Kaunas.—•Pernai metais Lie-
I tuvoj buvo: 18,843 szliubai, de buk ju sūnelis likos areszta- 
1 60,446 kriksztai ir 33,440 szer- volas, drauge su jo sužiedotine 
'menys. Kadangi civilines me- nuvažiavo atlankyti savo sunu. 
trikacijos Lietuvoje nėra, tai Melde sudžiaus kad pavėlintu 
visus vedybų, gimimu ir miii- [pasimatyt su sunum, dirstelėt 
mn cln-knimpntnR arba mp<f:rikn« ' iam ill akis ir užklausti 10 tik 

viena klausymą. Po tam tėvas 
iszreiksz savo nuomone ar jo 
sūnūs yra kaltas tos žudinstos 
ar ne.

Buvo tai isztikruju graudus 
suėjimas kada kalėjimo durys 
atsidarė ir seni tėvai su sunaus 
sužiedotine inejo in maža kam
barėli kuriame sėdėjo ju sūnūs. 
Motina tuojaus norėjo mestis 
sunui ant kaklo ir ji prispausti 
prie savo krutinės bet vyras su
laikęs ja už rankos paszauke:

— Palauk paeziut, pakol ne- 
persitikrinsim ar turime priesz 
save gera sunu ar žadintoju.

Po tuju žodžiu priėjo tėvas 
ir su tais žodžiais pradėjo kal
bėti:

“Mano sunau, akyvaizdoje 
tavo motinos, kuriai esi dėkin
gas už savo gyvasti ir prie tavo 
mylimos, klausiu tavęs ar esi 
kaltas tos žudinstos. Pamislyk 
ant to visko ka tau kalbėdavau 
kada buvai jaunas ir apie nusi
dėjimą melagystėje ir atsimink 
ant teisingumo Dievo sūdo pa
kol atsakysi ant mano atsaky
mo.”

Jaunikaitis dirstelėjo tėvui 
drasei in akis Atsakydamas:

“Teveli, esmpi nekaltas.”
Tada tėvas jam paliepė atsi

klaupti, uždėjo ranka ant gal
vos ir su drebaneziu balsu tarė:

“Esi nekaltas, mano sūneli, 
žinojau kad nedrystumei man 
meluot taip svarbiam atsitiki
me. Norints slidžia padarytu 
klaida savo nusprendime bet 
esmių tvirtas kad Dievas in lai
ka pripažys tavo nekaltybe.”

Ir isztiesu, in kėlės sanvaites 
po tam likos surastas žadinto
jas o jaunikaitis sugryžo namo 
pas tėvus kur prigialbejo se
nam tėvui jo darbuose.

Mieli vaikeliai! Padarykime 
drauge skaitlį savo sanžines. 
Ar tarpe jus yra tokiu kuriu 
tėvai galėtu tikėtis nuo jusu 
teisybes taip kaip szitam apra- 
szyme? Ar visi esate taip tei
singais kaip tasai jaunikaitis 
ant kurio puolė tokis sunkus 
nužiūrėjimas? Ar nesiranda 
daugelis isz jusu kurie turi 
musztis in krutinę ir kalbėti: 
“Asz esmių melagis. Daugeli 
kartu isz baimes ar piktumo 
kalbu neteisybe. Manes negali 
tikėti mano tėvai ir mokytojai 
nes žino kad asz nemyliu teisy
bes, kaip priguli.”

Kalbėkite nuolatos teisybe, 
mieli vaikeliai. Melagyste su
bjaurina žmogaus duszia ir 
daugiau jums niekas netikės. 
Jeigu kada papuolate in grieka 
melagystes, atsiminkite ant szi- 
to apraszymo apie jaunikaiti ir 
apie jo tėvus ir prižadėkite sau: 
“Jau niekad nemeluosiu, no
rints tūrecziau' būti už tai bau
džiamas, norints bueziau panie
kintu priesz savo draugus bet 
visados dryšiu 'kalbėti teisybe 
ir nesibjaurinsiu daugiau mela- 
gy st ern^j. ’ ’ —F.

f

mu dokumentus arba metrikus j jam in akis ir užklausti jo tik 
sudaro bažnycziu kunigai. Už 
kiekvieno metrilko sudarymą 
kunigai ima mokesti. Noks to
ji mokestis neva nustatyta, bet 
kunigai jos nesilaiko. Kiek
vienu atvejui jie prie metrikų 
sudarymo atlieka da tam tik
ras tikybines pareigas ir už tai 
ima kiek tik kas gali užmokėt. 
Kadangi už tai tarifas nėra 
nustatytas, tai kunigu imamo 
mokesezio negalima tikrai ir 
sužinoti. Ypacz nevienodas yra 
mokestis už szliubus ir palai
dojimą. Jei zakristijonas už
degs 2 ‘žvakes, tai viena preke, 
o jei uždegs 4 tai reikia mokėti 
dvigubai daugiau. O kas nori 
“pasirodyt” ir praszo uždegti 
prie jo szliubo 24 žvakes, tai 
tada jau su szimtine neapsiei
si. Žydu rabinai daro taip pat 
isz savo tikybos. Pavyzdžiui, 
už naujagimio apipiaustyma 
reikia jiems užmokėti nuo 25 
iki 100 litu, žiūrint kaip turtin
gi tėvai. Už numirėlio palaido- 
jima rabinai ima nuo 100 iki 
10 tukstaneziu litu; pagal szei- 
mynos turtą. Kataliku kunigai 
daugiausia nulupa žmogų ne
laimėj, kuomet szeimynoj iisz- 
tinka mirtis. Žydas Kaune 
gali but palaidotas u‘ž 100 litu, 
o Kataliko palaidojimas kasz- 
tuoja apie 300 litu, ir tai bus 
labai prastas. Statistikos Biu
ras skaito už visus tokius “pa
tarnavimus” kuo žemiausia 
preke, ir tai, suskaiezius vi’sns 
szliubus, kriksztus ir mirimus, 
jis prieina iszvados, kad Lietu
vos kunigai surenka per metus 
apie du milijonus litu, neskai
tant tu auku, kurias jie renka 
kas nedeldienis ir kalėdodami. 
Kodėl jie taip atkakliai kovoja 
priesz civiline metrikacija ? 
Jeigu Lietuvoje butu investa 
civiline metrikacija tai žmo
nes galėtu atlikti tuos reikalus1 
valdžios instaigose ir kunigams 
nutruktu biznis.

Norėjo kitam iszplikint 
vitrijoliu akis; už tai 
gavosi in kalėjimą 

Bokiszkis. — Iszvažiuojamo-

ji Panevėžio apygardos teismo 
sesija Bokiszkyje sprendė Juo
dupės fabriko meistro ir darbi
ninko byla, kurioje paaiszkejo, 
kad meisitras ir darbininkas 
buvo insimyleje in viena seny
vo amžiaus moteri, vienas an
tram pavyduliavo, neapkentė 
ir pasekmėje darbininkas nuta
rė savo konkurentą apakinti. 
Vakaro laike patykojęs meis
trą iszeinant isz namu, pyle isz 
szvirkszlio in akis vitrijolo bet 
jo pasikėsinimas nevykęs, nes 
meistras paliko sveikas. Apy
gardos teismas iszžiurejes szia 
byla, pripažino darbininką kal
tu ir nubaudė vienais su puse 
metu sunkiuju darbu kalėjimo.

Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule”

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Praeitinėj o dienos ir nedė
lios o tebyris ūkininkas nieko 
sau neveike tiktai mislina ir rū
pinasi apie tai kaip tai czion 
tureli daug aukso, isz kur-gi ji į 
paimt kad stotis turtingu.

Apie mylia tolumo nuo kai
mo buvo didele girria vadina
ma per visus “užkeiktu misz- 
ku.” Apsakinejo-gi visi aplin
kinėje jog toje girrioje randasi 
užkasti dideli skarbai, jog nak
timis dega ir jog tas juos pa
imt galėtu kas rastu ragana tu- 
rinezia girria savo galybėje.

Godam aukso žmogui tas 
geismas nenuėjo nuo misliu nie
kados.

— Turiu turėti daugybe auk
so kad man dirbti ne reiketu 
niekados, turiu gauti asz ta 
skarba isz “užkeikto miszko”, 
•— kalbėjo in save o nežinojo 
asilelis, ar tas padarys ji lai
mingu ar ne.

Ėjo viena karta jis vakaro 
laike namon isz miesto ir pa
klydo toje baisioje girrioje. Ant 
kart paregėjo koki tai žiburėli 
toli girrioje. Nuėjo musu ūki
ninkas in ten kur matyt buvo 
žiburėlis. Kada daejo, rado ten 
juodai pasiredžiusi vyra kuris 
paregejas ūkininką pasiklonio- 
jo žemai.

— Isz kur ponas? — klausia 
ūkininkas.

— Isz toli, — atsake ponas.
— Ka czion veiki?
— Pirkinėju dus.zias del ma

no pono.
— Kuom perki tais duszias ?

— klausė toliau akyvas muži
kas.

— O-gi kuom daugiau ir 
greieziau nupirksi jeigu ne pi
nigais, — atsake tas juodas po
nas, arba geriau pasakius, vel
nias.

— Daugiausia dusziu už pi
nigus gaunasi in pekla, — kal
ba toliaus velnes, — yra ir to
kiu kurios paezios už dyka gau
nasi del musu nes isz tokiu ma
ža del musu nauda ir nevertos 
tiek kiek duszios paežiu...

Czion velnes užsikosėjo, ilgai 
kosėdamas o mužikas nekan- 
trei lauke ka toliaus pasakys.

— Tai duszios vienu girtuok
liu, tinginiu ir pragobeliu, pa
ezios jos eina in pekla o kito
kias reikia pirkinėti. Tos ku
rios doros tai drueziai laikosi ir 
sunku jas prikalbint ant pek- 
liszko kelio ir nuvest pas mano 
vieszpati.

Godus aukso mužikas nusi
džiaugė jog ant galo jau rado 
toki kuris gales jam duoti auk
sa ir tuos didelius turtus kuriu 
nuo senei geide. Pradejo-gi pats 
praszytis ant tos tarnystes vel
niui. I

Prie ko tai nedavęs geismas 
pinigu tinginysta! Galas galu 
susiderėjo musu ūkininkas su ( 
velniu priimt tarnysta jam o

jsidairo suvis; sztai vela mato’ 
•priesz save visokius žalczius,■ 
gyvates ir baisiausias kirmėlės"! 

’kurios sznypszte ir gieluoneis\ 
jau siekia jo kojas, metasi ir 
vejasi paskui ji. Prag’obelis ei
na o velka kaip drūtas savo my- 
Įima auksa. Tai vela didžiūnai 
baisus, augsztesni nuo didžiau
siu j u girrioje, bėga paskui ji su 
ąžuolais isztrauktais su szakni- 
mis isz žemes rėkdami:

I — Sustok!.. palauk!..

kfataotisNakta 
irMena

Gerbemasis T*ialst*l:—
Sulaukiau nuo jusu slunczIamoS 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena” už 
szlrdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkSczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAB, 
Dv. Palazduonys.
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

'Tukatintli 
kuri* tariu

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Jis eina toliau.
Ne vienos baisybes sunkina 

ji... vejasi ji tigrisai su raudo
nomis akimis ir baisus levai, 
staugia szunes... vejasi koki 
tai baisiausi sutvėrimai be ran
ku ir gaivu ,su ugnineis spar
nais, smaukdami:

— Begkie greieziau! Užmusz- 
kim ji!..

Jis eina toliau bet jau ji taip

tas už tai prižadėjo jam duot. gicl 
tiek aukso kiek tik jis pats no-|iiri- 
res ir pasakė jam kokiu spasa- 
bu galės paimt užkasta skarba.

— Jau man nubodo baisiai su 
tais pinigais — reke baisiai bo
ba, — kožnas tik pinigu ir pini
gu! — szauke!.. — o nežino 
asilai jog tai geriausios slaistos 
ant duszios.. Oj! kvailei žmo
nes, kvailei!., bet jeigu nori, 
eik, turi man vienok pirmiaus 
iszpildyt ta, ka tau liepsiu: I

1— -Prinesziot ant nago mažo 
pirszto, pilna baczka vandenio.

2— Isz grūdeliu piesku pasta
tyt stulpą augsztesni už kami
ną.

3— Suskaityt lapus girrioj.
— Ak! — stenėjo tinginis mu

žikas, kuris niekados nenorėjo 
procevot bet del apturėjimo 
aukso gatavas ir ant tokios pro- 
cios, eina, neszioja vandeni ant
nago mažo pirszto... state isz baime nuilsino ir tas bėgimas 
piesku stulpą lipindamas ma- jog jau ir pajiegu jam pritruk- 
žiulelius grūdelius o ant galo 
eina skaityt lapus medžiu gir
rioje.

Taip tai taip!.. Del aukso 
tai ne už taip sunkios procies 
ėmėsi ne vienas o nežine ar isz 
to nauda turės ir nesupranta to, 
jog jeigu dorai procevotu ciela 
gyvenimą, turėtu gal daugiau 
naudos ir didesni turtą o ir du- 
szia butu spakaina nuo amžinos 
prapulties. Bet ka ten apie tai 
pasakot. Aukso tik ir aukso 
szaukia žmones nors reikia eit 
už tai in amžinas prapultis.

Kada jau visa paliepima bo
bos iszpilde pragobelis, kalba 
jam ragana kaip turi eiti jesz- 
kot skarbo, kaip turi laukt net 
lyg pusiaunakt girrioje, tada 
paregės ugni, ten turi nusiduot 
ir kasti gilei, jeszkot, o kada 
ras pinigus kad supiltu in mai
sza kiek jam reikia ir bėgda
mas neatsigryžtu atgal nes ki
taip viskas dings.

Nuėjo ūkininkas ant parody
tos vietos — kasa, kasa, sunkei 
ir kantrei o prakaitas upeliu 
jam isz kaktos sunkėsi, da vis 
kasa ir da, net ant galo atrado 
auksa! Pripildė pilna maisza 
auksiniu dukatu kiek tik pakelt 
galėjo nes ir godumas dadave 
jam pajiegu. Užkasė vela duo
be, užsirito maisza ant peeziu 
ir su taja sunkenybe nuėjo na
mon.

Eina — džiaugėsi jau dideliu 
turtu kuri jau turi ir nesza na- 

1 mon.
Sztai girdi staigai paskui sa

ve bėgimą arkliu kad net žeme 
dreba, cieli pulkai vaisko veja-i 
si ji. • • Ūkininkas eina sau lie

sta.
Visi strokai dovanai, — jis 

turi savo auksa, eina sau kad 
tik greieziau namon gautis. Ak! 
kiek-gi tas auksas jo kasztuo- 
ja... Ak! kaip susimuezino... 
pailso... bet jau-turi aukso net 
ciela maisza, jau 'suvis arti na
mo, da kelis žingsnius o jau bus 
namie ir ten pasilsės...

— Palauk! Pasidalinsime! — 
paszauke kas tai isz užpakalio 
staigai.

Atsigryžo pažiūrėt kas nori 
su juom taip sunkei uždirbtais 
pinigais dalintis. — Paregėjo 
ta pati velnią kuri seniau mate 
girrioje o toje valandoje tas 
auksas persimainė in skiedras!

Taip, taip, ne vienas isz musu 
geidžia to, kas, mislina jo gyve
nime bus jam didžiausia laime 
bet kada turi tai pamato kad 
nieko nevertas ant kurio nema
žai ir gyvastis padėjo.

Dirbkime o laime atrasime 
tiktai vienatinei prigulinezia 
dora procia ir auksa ir turtus 
mums suteiks procia o priesz 
viską rūpinkimės apie laba ir 
pakaju musu duszios ir dory- 
bia. Nekarta yra taip jog maisz- 
as aukso yra vertas tiek kiek 
maiszas skiedrų.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. • 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c V,5OS TRYS 25c
KNYGUTES

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Tai buvo smerties szaltis, 
szaltis, kurio iszdildyti negalė
jo nei skrando šiltumas, nei j tuojauspradejoredytis. 
šaules spinduliai, nei vasaros 
dienos kaitra.

Po valandai William J. Stu
art numirė. Didžiausias miesto 
prekybos genijus persikėlė in 
geresni svietą kur nėra nei pre
kybos nei aukso.

Ant rytojaus po pakasynuJ1L
kada dar • Hilton miegojo sau Į Detektyvai daleidinejo kad 
ramiu miegu, staiga! buvo pa- 1 ’ 1 ’ ‘
žadintas tarno kuris jam pra- 
nesze apie vieno kokio tai žmo
gaus pribuvimą.

— Atėjūnas geidžia su ponu 
ypatiszkai pasikalbėti o jis isz- 
rodo ant beproezio.

— Tai-gi liepk jam eiti sau'lengvai suimti.

sliedo labai reto piktadario, duryje. — Tai-gi, ponia iszeina 
Tose popierose randasi tobuli ant tos bjaurios medžiokles!! 
nurodymai kur ir kokiu budu l Buk atsargi. Taip man su tavi-1 
galima jis jeszkoti.

— Kas tai do knyga tikrai?
— Tai užraszai ir atsimini-

lavono pavogimas buvo mieriu 
gauti duosnu iszpirkima ir ant 
aplinkybes su viltim state savo 
pasisekimams namus. Piktada- 
ris, norėdamas gauti pinigus mai garsiausiu Paryžiaus de-! 
turi apsireikszti su savo reika- fektyvu apžiūrėti pasargomis 
lavimais o tuo kart pasiseks jis isz savo ir svetimu patyrimu.

Ponia Smith iszejo in savo 
szalin, —sudžia Hilton vienok Praslinko menesiai o niekas miegstube. Harietta-gi pradėjo

Tai-gi.

DRUSKA YRA LABAI 
NAUDINGA

Lavono Iszvogimas.
Vyro smertis jo paežiai buvo 

baisus smūgis. Vaitojo baisiai 
o vienatine globa ir parama sa
vo naszlysteje atrado sudžios • 
Hiltono ypatoje. ,

Tasai žmogus turėjo 50 metu 
ir buvo labai panaszus in ne- 
baszninka su savo nuomone. Di
džiausia, jeigu ne vienatine 
verte, turėjo del jo pinigai.

Hilton užsiėmė numirusiojo , 
szermenimis. William J. Stuart 
paliko testamenta kuriuo dik- 
toka suma paskyrė laidotu
vėms. Geide kad jis but palai
dotas su didžiausia iszkilmybe, 
pagal vertes jo palikto turto, 
koki paliko — apie 70 milijonu 
doleriu.

Pirmiausia dar būdamas gy
vas, pastate puiku sau parniūk
ia ant kapinyno viduryje mies
to; tame kape turėjo but palai
dota tiktai trijų ypatų lavonai: 
jo paezios ir seserietes, tai-gi 
priimtos už savo dukteri, Elz
bietos. Paprastiems vargdie
niams isz to tai butu didele gar
be.

Tasai kapLiynSs 
mes prie principališzku miesto 
ulycziu, vieta-gi iszsirinkta per 
nebaszninka buvo arti gildijos 
kur buvo didžiausias viso mies
to judėjimas. Kadan-gi tarp to 
judėjimo jis daugiausia dare 
didelius reikalus, tai-gi ir po 
smerties norėjo tame didžiau
siame miesto trukszme ilsėtis.

Viena tik baime jam drauga
vo ir ji persekiojo per visa jo 
gyvenimą tas, kad jis nebutut 
palaidotas gyvas. Kad tam vis
kam užbėgti jis paliktame tes
tamente prisakė idant po smer- 
cziai jam naminis daktaras per
vertu su durklu szirdi. Ir to 
dar jam neužteko. Norėdamas 
turėti tame dalyke visiszka už
tikrinimą liepe sau in rankas 
indeti elektros guzika o kita to
kia prietaisa padėti kur kitur. 
Grabe kiekvienas jo pasijudini
mas apreiszkiantis gyvasti tuo
jaus duotu žinia graboriui ir 
idant tuo budu greitai jo gra
bas butu atidarytas.

Sudžia Hilton iszpilde pilnai 
numirusio valia. Abelnai imant 
jis daug buvo prielankus ir ma
lonus likusiom be globėjo mote- 
em. Svarbia priežasezia tokio 
pasielgimo buvo faktas kad 
Hilton nusprendė apsivesti su 
Elzbieta kuri buvo tobula ma- 
terijaliszka partija o kuri be to 
buvo labai patogi. Sudžiai pati
ko ir tasai jo patogumas.

Williamo J. Stuarto szerme- 
nys atsibuvo kuoiszkilmingiau- 
siai.

Ne tiktai pastoriai isz savo 
urediszkos priederystes ir pa- 
szaukimo bet ir svietiszki žmo
nes pagrabo kalbomis garbino 
mirusio dorybes.

Po szermenu, paemes rakta 
nuo grabo, Hilton draugavo 
moterems in namus stengdama
sis jas tame liūdname laike ir 
likime suraminti.

Kol tarnas turėjo laiko isz- 
pildyt savo pono paliepima ir 
atejuna pavaryti szalin, atsida
rė kambario durys ir tasai žmo
gus su prievarta insiverže.

Hilton su nusistebėjimu ta
me žmoguje pažino graboriu.

— Kas atsitiko? — paklausė.
— Pone, — kalbėjo maldau

jamu balsu graborius, — esu 
teisingas žmogus. Praszau man 
tikėti... Atsitiko baisi nelai
me, norints visados savo prie
derystes pildžiau.

— Kas do nelaime? Ar tas 
jungiasi su nebaszninko Stuar
to pagrabu.

— Taip. Sziadien atradau 
gerbiamo Stuarto antgrabi ati
daryta o lavonas.... lavonas... 
ak, asz to nepragyvensiu, lavo
nas pavogta.

— Kaip tai?
— Taip. Pražuvo sykiu su 

grabu, — kalbėjo verkdamas 
graborius Charence. O mano 
Dieve! tas gali nuo manes atim- 
ti vieta. O, asz nelaimingas!

— Ponas buvai girtas.
— Bet-gi ne. Iszgeriau kaip 

tik viena maža stikleli.
— Mano Dieve! Juk grabo

rius pildydamas tokia liūdna 
tarnysta turi taippat kaip nors 
pasilinksminti. Iszejau, tai tei
sybe, nes nebaszninkai nereika
lauja nuolatines globos. Misli- 
jau kad jie grabuose gražiai už
silaikys.

— Sakyk ponas trumpai! 
Kur szia nakti vaikszcziojai?

— Isz kareziamos in karezia- 
ma su kitais draugais.

— Kada ponas sugryžai?
— Apie 6-ta valanda ryte.
— Ir ponas radai graba ati

daryta? Ar buvo ženklai kad 
durys iszlaužta? Kaip galėjo 
szventvagiai insiveržti ant ka
pinyno ? Gal ponas gali ta rei
kalą žinoti ?

— Žinoma, per mūra inlindo.
— Tas negalima. Kapinynas 

guli taip gyvoj miesto dalyje, 
kaip tad piktadariai galėjo ne
pamatyti insilaužti?

— Tas teisybe, bet pleszikai 
kitaip negalėjo ant kapinyno 
dasigauti.

— Apžiurėjai ponas murus? 
Ar nėra ant ju kokiu ženklu?

— Niekur nėra.
— Tai ponas szianakt buvai 

apleidęs kapinyną ?
Po tam Hilton nuvede grabo

riu pas moteris ir ežia isz naujo 
prasidėjo klausymai bet vis be 
jokiu pasekmių.

“Piktadariai dalinasi in vi-

neatsiliepė. studijuoti ir peržiūrinėti savo
Akyvaizdoj tokiu slaptingu ipopieras.

aplinkybių draugaujaneziu tam
visam reikalui, detektyvu vir- šokius specijalistus, — skaitė
szininkas Humphry sumislijo mergina detektyvas. — Yra va- 
kad lavona iszvoges ne kas ki- giai kiszeniniai, pleszikai ban- 
tas kaip tik Milciades Dober- ku, lėti piktadariai, geležinke- 
ton kuris nebaszninkui žadėjo 
atkerszyti.

— Juk jis kerszino nebasz
ninkui pasikalbėdamas su juom 
priesz pat smerti? — klausė su- 
džios Hiltono.

— Taip.
— Juk sake kad jis net po 

smert jam nedovanos?
— Tai buvo tikri Dobertono 

žodžiai.
— Tai-gi, dabar aiszku kas 

papilde piktadaryste, — džiau
gėsi Humphry. — Reikia jis 
aresztuoti.

Tuos žodžius iszgirdus Elz
bieta atsiliepe:

— Jis nekaltas! — ir parvir
to apalpus.

— Turi teisybe panaite, — 
atsiliepe koks tai balsas tarp 
ineinamu duriu. — Milciades 
Doberton yra nekaltas.

Kambarin inejo patogi mer
gaite, matėsi energija ir sau 
pasitikėjimas.

— Kas ponia esi ir ant kokios
papėdės tvirtini kad Doberton 
yra nekaltas nors jo kaltybe pa
tvirtina ponas Humphry, svar
biausias miesto dalies virszi- 
ninkas? ,

Naszle baisiai sielvartavo.
— Paskiriu milijoną doleriu 

lavono atjeszkojimui. Asz ga
liu ant to iszteseti.

Hilton pasitikėdamas liktis 
nebaszninko paveldetojum, kai
po busiantis Elzbietos vyras 
pasiprieszino tokiam naszles 
duosnumui, užtikrindamas kad 
ir be to milijono lavonas bus at
rastas.

Praneszta palicijai, pakvies
ta gabiausi detektyvai isz visu 
krasztu miesto, pradėta visur 
energiszkai jeszkoti bet viskas
dykai, lavonas prapuolė kaip gaitei. 
akmuo vandenyje.

Naszle praleidinejo liūdnas Smith. Turiu pakaktinai spėkų 
dienas. Vercziau perkesti du ir juokiuosiu isz visokiu pavo- 
sykius vyro smerti nei kad jo ju, prieszingai, man tas viskas 

I palaikai isz grabo butu pavog- labai miela ir užimtina. Esu ant

liu vagys, pagaliaus specialis- i 
tai grabu ir lavonu. Gyvuoja < 
paveldėtini piktadariszki pa- ; 
tinkinai taip kad sutinkama 
cielos piktadariu szeimynos o : 
sūnūs po gimdytoju priima sau 
ne tik užsiėmimą bet ir specija- 
liszkuma.”

Ta dalyka Harietta perskai- ‘ 
te su didžiausia atyda.

Reikia pajeszkoti artimesniu 
nurodymu lytincziu grabu va
giliu, — praszneko. —Sztai ir 
yra...

Pradėjo skaityti balsiai.
“Grabu vagys prisilaiko vi

sai kitoniszko ir atskiraus savo 
specijaliszkumo. ’ ’

“Italija daugiausia suteikia 
tu vagiliu specijalistu bet tiems 
Italiszkiems piktadariams dau
giausia apeina mergiszki lavo
nai seksnaliszkiems tikslams. 
Tokius bjaurus darbus iszdari- 
neja arba patys piktadariai ar
ba jie lavonus kitiems tokiems 
žmoniems-žverims parduoda.”

— Esu persitikrinus kad Stu- 
arto dalyke veikia toksai pat 
specijalistas norints su kito
kiais mieriais, — szvapejo mer- 
ginaMctoktyvc joszkodama 
sau nauju tame dalyke smulk
menų.

“Prie žymiu grab-vagiu Pa
ryžiuje 1850—1869 metais pri
gulėjo Beaufleur szeimyna. Ji 
susidėjo isz tėvo, motinos ir 
dvieju sunu, kurie tuo kart bu
vo dar nepilnamecziai. Toji 
szeimyna vogdavo isz grabu la
vonus kad paskui gauti papir
kimus. Taip pasielgta su kuni- 
gaikszczio Reichin lavonu, rei
kalaujant labai augszto iszpir- 
kimo nes net 500 tukstaneziu 
franku. Prie vienos tokios ope
racijos papuolė senis Jonas 
Beaufleur in policijos rankas ir 
sūdąs ji 1867 metuose nubaudė 
ant smerties. Buvo pedsakiai 
kad piktadarys,teje dalyvavo, 
jo pati vienok ji paliuosuota 
kadangi neatrasta jos aiszkios 
kaltybes.

'“Toji motore, pasinaudoda
ma liuosybe, 1868 metuose sy
kiu su savo abiem sunais iszke- 
liavo in Amerika. Isz vėlesnio 
vieno prasikaltusio apsakymo, 
kuris isz Amerikos pribuvo in 
Paryžių, pasirodo, Beaufleur’ai 
trankosi New Yorke ir sūnūs 
paveldėjo tėvo amata.

—- Labai puiku! — suszuko 
linksmai Harietta.

— Dabar reikia tik susekti ar 
Beaufleur’ai laikais ne sėdi kur 
kalėjime ir ar abelnai gyvena 
New Yorke. Negalima laukti 
nei minutos — tuojaus reikia 

i imtis už darbo. Pit. Rover, 
- Brooklyn Bridge priemiestyje

mi baugu. Per sapnus asz tave 
visados matau tarp tu razbai-| 
ninku.

— Man taip lengvai neparei
na su anais draugauti, — pra-j 
si juoke Harietta. — Kas drystu 
mane užgauti arba paniekinti, 
pirmiau gautu su kulka kakton.

nieko nesibijokite ir
tuojaus man paduokite kostiu
mą nr. 2.

Motere iszejo ir greitai su- 
gryžo neszdama vargdienisz- 
kus drabužius. Kada Harietta 
tais drabužiais apsirenge, isz- 
rode kaipo paprasto fabriko 
darbininke, kuriai negeriausia 
ant szio svieto einasi, arba-ant 
tarnaites be jokios vietos, netu- 
rinezios nakezia nei kur galvos 
priglausti.

Pagaliaus ant galvos susuk
tus plaukus paleido ir papras
tai suszukavo o veidą iszsitepe 
tam tikromis farbomis.

—Kam ponia taip darai? — 
paklausė sene Smith. — Gaila 
tavo gražaus ir szviežio veido.

— Taigi, tas daugiausia man 
ir apeina, idant per daug pato
giai ir -szviežiai neiszrodycziau. 
Tos dvi ant veido raudonos 
pletmos kurias ant veido isz- 
maliavojau, turi man reikszti 
kad asz nesveika ant krutinės.

Pagaliaus . inside jo in ausis 
didelius auksinius kolezikus.

— O dabar kaip iszrodau? — 
paklausė.

— iSusimylek Dieve! In ka 
tas panaszu?.. Ponia dabar isz- 
rodai kaip kokia paleistuve...

— Tai labai gerai, jeigu taip 
iszrodau, — nusiszypsojo užga- 
nedinaneziai mergina*—detek
tyve.

Toliau bus

— Esir detektyve—m^p'e. 
Tikrai žinau kad Milciades Do
berton yra nekaltas o mano 
draugas, ponas Humphry teik
sis dovanoti kad pasidrasinau 
užginti jo tvirtinimams.

Humphry pasižiurėjo piktai 
in mergina.

— Mano pravarde, — tese to
liau mergina, — Harietta Bol
ton Rheydt, vadinama laukiniu 
policijos katinu.

III.
Paryžiaus Slaptos Palicijos 

Knyga.
Harietta Bolton Rheydt stu

dijuoja. Priesz jauna ir patogia 
mergina—detektyve guli jau 
nuo senumo pageltę iszraszyti 
popieros arkuszai. Koki tai 
brangus rankraszcziai.

— Ponia dar neini gult? Jau 
tokia veli valanda, tuojaus pu
siaunaktis. Juk esi suvargus, 
mano tu miela szirdele, — pra
kalbėjo jausmingu ir minksztu 
balsu ponia Smith, sena tarnai
te o podraug Hariettos prietel- 
ka.

— Kad tu žinotum, mano 
brangi ponia Smith, koki ežia 
žingeidus daigtai, tai nesidyvy
tum kad asz visai apie miega 
nemisliju. Pagaliaus matomai 
manes laukia dar szianakt sun
kus mieste darbas.

— Kaip tai, nori vaikeli, isz- 
eiti isz namu?

— Matomai turėsiu eiti.
— O mano Dieve! Nedaryk to 

ponia.Iszgerk arbatos ir eik po
nia gult. Koki tai baisus tie am- [szulernia bus man geriausia pa
žini tavo naktiniai klaidžioji-; siteiravimui vieta.
mai. Su nelaime taip lengva 
jaunai patogiai ir silpnai mer-

“SAULE” YRA VISA 
MANO RAMYBE

į TARADAIKA

Klevelande ant vienos svodbos 
buvau, 

Isz piktumo vos neplyszau, 
Kad dora mergina brolei 

apvyravo, 
Su bedieviu kuris svaiguli 

gavo.
Susiprato nebagele per vėlai, 

Kad tieji nedori rakalei, 
Supancziojo ja su ženoezium, 
Neiszmaneliu ir beproezium. 
Jau tik tiems “galvocziams” 

protas susimaisze, 
Proto nei už treczioka nepasili

ko pakauszyje, 
Jeigu tokius niekus iszdarineja, 
Po kojoms dorybe mindžioja.

Gerbiami Tamisitos:
Prisiumcziu tamistoms tris 

dolerius kaipo prenumerata už 
laikraszti “Saule,” ir szirdin- 
gai isztariu aeziu, kad man ne
sulaikote laikraszti. “Saule” 
yra visa mano ramybe, o ka,da 
pareinu namo nuo darbo, tai 
vien tik skaitau laikraszti 
‘ ‘ Sa ule, ’ ’ nes k it aip nežinotau 
ka daryti isz nuobodumo. Ne 
tik asz vieina, bet ir mano szei
myna 'skaito ir labai myli 
“Saule”, nes joje randasi 
daug visokiu ipaisakaicziu, ži
nių, juoku ir užimaneziu pasa- 
kaieziu. Isz iszirdies vėlinu, 
kad visi skaitytu “Saule” ir 
kad ji da1 per daug metu Kvies
tu po Lietuviszkas pastoges. 
Vėlinu jum daug laimes ir ilgai 
da darbuotis del labo musu vi
suomenes ir kad laikrasztis 
“Saule” nepaliautu niekados 
szvieisti del musu tautiecziu.

Su pagarba, ju'su skaitytoja, 
Miis's Nellie Shapols,

isz Long Island City, N. Y.

Visi žino kad in pyragus, 
Deda visokius prismokus,

■ Razinkas ir migdalus, 
Ir visokius, gardumynus.

Ar žinote kad duonelėje radau, 
Ne razinkas tik, po kvarabu, 

Kada prariekiaiu duonele, 
Tai radau viduryje pelele.

Kur taip buvo tai nesakysiu, 
Del saves tai pasiliksiu, 

Tiktai žinote visi, 
Kad asz kaltinu Lietuvi, 

Kam nuo tokio neszvaraus 
duona perka, 

Tiktai pas koki tai nedaverka?
Jeigu savo bekerius turi, 

Tegul ant kito nedaverko 
nežiūri, 'v .Pas mus žmOgu daug szvariau, 

Iszkepa duonele geriau ir 
gardžiau, 

Gerai tai kita syki apsvars
tykite.

Ir sveikai susipraskite.

Stiklus ir puodukus, kurie tu
ri geltonus pletmus, reikia isz- 
trinti su druska o pletmai 
dings.

Bonkas reikia iszmazgoti su 
vandeniu sumaiszytu su drus
ka.

Druska sumaiszyta su citri
nos sultimis iszima surūdiju
sias pletmas isz visokio materi- 
jolo. Reikia uždėti druskos ant 
plotino ir laikyti ant garo.

Pinti rakandai nusimazgoja 
gražiai su druskiniu vandeniu 
po tam reikia gerai nuszluostyt 
su sausu skuduriu.

Jeigu turi neuralgija ant vei
do, pridekie tankiai skuduręli 
su druska. Sūrūs vanduo laiky
mas. burnoje apmalszina skaus
mą dantų. Skausmas ausies nu
stoja jeigu indedi karsztos 
druskos maiszukyje ir indedi in 
ausi.

Skausmas akiu gali būti ap- 
malszytas per plovimą su drus- 
<iniu vandeniu.

Nervuoti žmones turi naudo
ti druskini vandeni su kuriuom 
turi trinti kuna du kartus ant 
dienos.

Szilkines skepetaites ir kas
pinėlius jeigu iszplausi sūriam 
vandenyje ir tuojau® iszprosin- 
si tai iszrodys kaip nauji.

Jeigu kūdikio kojukes lenkė
si ir jis turi skausmą strėnose 
tai reikia trinti su sūriom van
deniu kelis kartus ant dienos— 
ryte ir vakare.

Druska galima naudoti dau
geliuose atsitikimuose.

Tula misiuke privertė 
kazyriuoti,

Paskui vaikineliui reikėjo 
dejuoti,

Ir da nutempė pas vaita, 
Tai isztikruju nei szi nei ta. 

Prova eis in suda ant pagalios, 
Pareikalavo vaitas dideles

belos,
Geriaus neviliok, bobele, 

vaikinu,
Nekazyriuok isz pinigu.

Matai kiek ergelio padarei,
Vaikinui baimes invarei, 

Geriau užsiimkie darbu na
miniu, 

O ne kazyravimu su vaikinu;
Badai tas dėjosi Nantike, 
Kur gyvena toji katuke.

NELAIMINGAS
NUMARAS “2”

Sztai suraszas nelaimingu 
nužudytu karalių ir valdytoju 
kurie turėjo skaitli H (antra): 
Nikalojus II, isz Rusijos. 
Wilhelmas H, isz Vokietijos. 
James II, isz Anglijos. 
Francisco II, isz Sicilijos. 
Charles II, isz Francijos. 
Charles II, isz Anglijos. 
Charles II, isz Anjou. 
Fredrikas II, isz Vokietijos. 
Williamas H, isz Anglijos. 
Aleksandras II, isz Rusijos. 
Manuelius II, isz Portugalijos. 
Jean II, isz Francijos. 
Riszardas II, isz Anglijos. 
Petras II, isz Rusijos. 
Haroldas II, isz Anglijos. 
Franz II, isz Vokietijos. 
Edvardas II, isz Anglijos. 
Ethelred H, isz Anglijos.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

— Nesibaimink brangi ponia

Harietta pasikėlė nuo krešes, 
prisiartino prie duriu ir atsilie
pė:

— Ponia Smith! Miegate jau, 
ne? Turiu jums praneszti kad 
szianakt namie nenakvosiu.

— Dieve mielas, — atsake 
ponia Smith, pasirodžius tąrp-

t;

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Btfnk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Vienam Mahanojaus tapruime, 
Ne kas do naujienos vaikine, 
Kokia tai moterėle funes 

varinėje,
Sarmata visiems darinėje.
Juk saliunas tai publiezna 

vieta,
Kur nereikia piktinti svietą, 
Moterei neprivalo saliune 

szvaistytis,
[Turi savo dorybe užlaikyti.

Geriau tegul stuboje sau buna, 
Nesivelka vakarais in saliuna, 'r

Tegul skaurada iszvalo, 
Ba gal da stovi ant stalo, 
Nuo praeitos dienos atliko.

Ponai saliuninkai paredka už
laikykite,

Tokias bjaurybes iszvarykite, 
Ba valdžia jus nubaus,

Ir laisnu negausit.

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

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
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ŽINIOS VIETINES i ----
— Ketverge pripuola kata

liku szvente “Dievo Kūno.”
Straikas Readingo kasi

muose vis tesasi, nors ir pats 
Unijos prezidentas Lewisas lie
pė straikieriams gryžti prie 
darbo bet darbininkai to palie
pimo visai neklauso.

•— Ketverge, 27 d. szio me
nesio, 19 dažiuretoju ligoniu 
(noršiu) užbaigs mokslą Ash- 
lando ligonbuteje ir aplaikys 
diplomus už savo nenuilstanti 
darba palengvinti kentėjimus 
kitiems.
t Gerai žinoma visiems Ma- 

hanojaus gyventojams Agota 
Juodeszkiene, 510 W. Spruce 
uly., kuri sirgo koki tai laika, 
-mirė 9 vai. Nedėlios ryta. Ve
lione buvo naszle po Vincu Juo- 
deszkai, kuris daugeli metu ad- 
gal laike sztora. Keli metai ad- 
gal mirė jos sūnūs Vincas (Vik- 
toriaus Lapinsko žentas). Ve
lione gimė Lietuvoje ir pergy
veno Amerikoj daugeli metu. 
Paliko duktere Agota namie, 
Margarieta, pati sztorniriko 
Jurgio Kiniaucko ir sunu Pi- 
jusza ir kelis anukus. Graborius 
Traskauckas užsiėmė laidotu
vėms kurios atsibus Ketverge 
ryta su apeigoms Szv. Juozapo 
Lietuviszkoje bažnyczioje.

— Darbininkes Janowicz 
dirbtuvėje da straikuoja o ypa
tingai del to kad ne yra užga- 
nadintos isz unijos kuriai turi 
mokėti duokles kas dvi sanvai- 
tes ir pinigai buna iszsiunsti isz 
miesto ir neaplaiko jokios nau
dos išz tosios unijos. Kitados 
pinigai buvo padalinti pusiau 
ir pasilikdavo vietinėje kasoje 
ir aplaikydavo paszialpa ligoje 
bet sziadien unijos virszininkai 
ant to nesutinka ir merginos 
neturi joki-tosios 
unijos.

— Poni Paliokiene, 32 S. 
Dėszimtos uly., aplaike liūdna 
naujiena buk jos gimine, Juo
zas Kisielius mirė Brooklyne. 
Velionis kitados gyveno Malia- 
nojuje. Paliko dvi seseres, Jen- 
cziene ir Kubiliene kurios gy
vena Brooklyne. Laidotuves at
sibuvo Panedelio diena Brook
lyne.

Frackville, Pa. — Martinas 
Petkeviczius randasi Ashlando 
ligonbuteje kur gydosi ant su
žeistos kojos kuria jam sužeidė 
.West Bear Ridge kasyklose.

ISZ WILKES-BARRE I KOVA PRIESZ
IR APLINKINES

— Po pergyvenimo dauge
li metu Amerikoj, Stanislovas 
Jurgaitis, isz Kingstono, nuta
rė atlankyti savo tėvynė Lietu
va ir iszvažiavo 15 diena Gegu
žio. Ant iszleistuviu susirinko 
gimines ir pažystami: Juozas 
Misevicz su paezia, isz Palmer
ton, sesers duktė Zofija Civilai- 
te, isz Locust Valley, L. I., ku
ri nebuvo ji maezius per 28 me
tus ir sekanti pažystami: Kazi
mieras Cecelauckas su paezia 
isz Lee Park, Jonas Jeneliunas I 
r- n a-a t A •»-> fa m n I . i vi /I r* nii a~> O ’

Pekin, Md., f Jurgis Bras- 
key, 66 metu, amžiaus, persi
skyrė su sziuom svietu Gegužio 
8-ta. diena, po ilgai ligai. Ve
lionis kitados gyveno Clevelan- 
de, Ohio, bet nuo keliu metu 
apsigyveno Pekin, Md. Paliko 
dideliam nuliudimia paežiu 
Urszule, keturis vaikus, duk
tere Tamosziene Powers, isz 
Lonaconing, Md., Frana, Joną 
ir Helena namie. Liūdna, kad 
vėla netekome vieno isz musu 
senu skaitytoju kuris skaitė 
“Saule” per daugeli metu. 
Lai silsisi amžinam atsilsi.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaut Isztikimiausis Graboriut 

i: Gabiausias Balsamuotojas :: f Geriausia Ambulance — 
patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- V, 

Ina pasirinkimą meta- TzL 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- |s 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke W 
moterems. Prieinamos Ja 
prekes. aH

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonai 538-4 ___

iszczystytos. Uodo kiausziniai NEISZAISZKINTAS va^A užbaigti kartju su mano] jas smarkiau papūtė ir užgesi- 
sene. Tiktai kada pajutau kad .no jam lempa. Persigando bet 
einu silpnyn, nuszliaužiau prie J greitai atgavo szalta krauja, 
lango. Norėjau Įauga atidaryti uždege vela lempa ir ėjo toliau 
bet neturėjau jau tiek pajiegu. sau szvilpaudamas.

Klaudijuszas Bardin, Iszlupau su dantimis isz vieno! Pirmu kartu vela pamate pik- 
apsitaises,l plyszio skarmala ir kvėpavau tadarystes vieta. Nejautė jokio

negali iszsipereti beganeziame 
vandenyje. Kuomet negalima 
vartoti szita būda tai vanduo 
apipiltas aliejumi.

Mažulis uodas, kuomet dar Suolo, 
nupuolimo Graikijos ir Rymo?, kirminas, pasilieka vandens szventadieniszkai 
Istorikai mums pranesza kad pavirszium ir kvepia orą per klausėsi abejingai prisiekusiu per ta plyszi nežinodamas pats suomenes iszmetinejimo prie 
maliarijos laipsniszkas iszsi- dūdele. Aliejus sustabdo ju 
yystijimas nusilpnino dideli

MALIARIJA DALYKAS
Ar uodas buvo viena isz ga

lutinu priežaseziu puvimo ir

kvepavima. Galima vartoti ne-

Sėdėdamas ant Apskųstųjų

toju taip, kad jie negalėjo tin
kamai atlikti savo.darba, save 
apsiginti ir prisidėti prie civi
lizacijos progreso. Negalėdami 
apgalėti maliarija juos apgalė
jo kiti barbariszki užpuolikai.

Į Musu szalyje sziadien mala- 
su paezia, Antanas Linda su pa- rija yra slapta limpanti liga, 
ežia, S. Metric, Jonas, Adolfas, Į kuri insigijo sau pastovia vie- 
Povylas ir Juozas Balonis su 
savo paezia Julija, Grigaliūnas 
su sunum, R. Grigaliūnas, Jur
gis Nakcziunas, Martinas Ba- 
ranauckas su paezia, visi isz 
Kingstono. Svetelei pasilinks
mino ir buvo puikiai pavie- 
szinti, linkėjo senam gyvento
jui laimingos keliones in savo 
tėvynė kurios nemate per tiek 
metu ir iszsiskirste kožnas na
mo. Reikia primint kad ponas 
Jurgaitis buvo skaitytojum 
“Saules” per 40 metu. Laimin
gos keliones Stasi, su liudnumu 
atsisveikinam su tavim.

Pringle, f Vncas Kazlauskas, 
12 McAndrew uly., mirė. Likos 
palaidotas Gegužio 8-ta d. 
Kingstono Szv. Marijos parapi
jos kapuose.

įkaitliu Mediterranean gyven- kuriuos nuodus kaip tai “paris

Scranton, Pa. f Gegužio Ima 
d. mire Mare Baziene, po pir
mu vyru Matulevicziene. Gyve

no 1072 Blair Ave. Velione bu
vo sulaukus .suvirsz 55 metu 
amžiaus. Atvykus isz Lietuvos 

37 metus, gyveno Scrantone. 
Paliko nubudime savo vyra Fe
liksą, suims Juozą, Andriu ir 
Alberta; dukterį — seseri M. 
Lucina, Szv. Kazimiero vienuo
le, kuri atkeliavo isz Chicagos.
t Edvardas Arboczius, 11 

metu, 532 N. Cameron Ave., mi
re ligonbuteje nuo sužeidimu 
kokius aplaike siausdamas su 

kitais vaikais. Velionis paliko 
tėvus, kelis brolius ir sesutes. 

Palaidotas Subatoje ant Szv. 
Mikolo kapiniu Throop.

—■ Teodoras Sarnovskis, 33 
metu, 929 Stafford Ave., likos 
nubaustas kalėjimu ant dvieju 
metu už pasiraszyma motinos 
pravardes ant bankiniu czekiu 
ir isztraukimo pinigu Kalėdi
nio kliubo isz bankos kurioje 
motina czedino pinigus.

ta tarpe biednu ūkininku pie
tinėse valstijose. 1933 m. liga 
užpuolė net suvirsz milijoną 
žmonių. Ne visi isz szitu numi
rė. Jie gyveno bet be jokio gy
vumo. Bet moderninis mokslas 
žino kaip apgalėti maliarija. 
Mes žinome kad 4 ‘ anopheles ’ ’ 
uodas, kuris veisiasi klampynė
se žmonija užkreczia szita liga. 
Maliarija galima pasekmingai 
atakuoti kuomet jis dar peras 
arba kuomet miega uodo kiau- 
szinyje. Bet tam reikėjo daug 
pinigu ir daug triūso ir nebuvo 
galima pradėti kovoti maliari
ja pakol Works Progress Ad
ministration pristatė reikalin
gus pinigus ir darbininkus dar
bui.

Surgeon-general Thomas Pa- 
rran, galva Suv. Valstijų Vie- 
szos Sveikatos Tarnystes pa- 
reiszkia kad kontrioliavimas 
maliarijos pirmyn nužengė net 
40 metu per federalius paszal- 
pos projektus. Szitas maliari
jos kontrioliavimo darbas, be
darbiu atliktas, jis sako —“ant 
tiek sumažino liga ir mirtis nuo 
maliarijos kad gurbas jau už 
save užsimokej^M

In 16 pietiniu valstijų, kurios 
iki sziam laikui yra apsistoji
mo vietos “Anopheles” uodo, 
armija isz 50,000 paszalpos dar
bininku dabar veda kova vieto
se kur uodai veisinasi—klam
pynu, duobiu ir upiu apsistoju
siu vandeniu — Yra du ataka- 
vimo budai. Apsistojus vanduo 
nuleistas per iszkastas gTabes 
ir senos užkrėstos upes vagos

green” ir kitus. Darbininkai 
pompomis vandeni apipurksz- 
czia aliejumi ar nuodais, mažas 
pompas darbininkai nesza pri- į sakinėjo silpnu balsu bet tikru, 
risztas prie ju pecziu o didesnes j Niekados jis su akim nežiūrėjo 
indetos in laivelius ir taip var- > staeziai in klausianti o pecziais 
tojamos.

Galima indeti žuvu in neku- 
riuos upelius nes jaunos žuvys 
suėda uodus kaip tik jie kraipo
si. Szita treczia Ruda galima 
vartoti tik kur nėr neszvarumu 
kas gali isznaikinti žuvis.

Kiekvienoje valstijoje isz se- 
ikaneziu valstijų maliarija yra 
rimta sveikatos problema ne
kurtose apielinkese — Virgi
nia, South Carolina^ Georgia, 
Florida, Alabama, Mississippi, 
Louisiana, Tennessee, Ken
tucky, Missouri, Arkansas, Ok
lahoma, Texas, New Mexico, 
California ir pietinėje Illinois. 
WiPA iszkase 22,000 myliu gra- 
biu nuleisti vandeni nuo 340,- 
000 akru veisinimo vietų ir taip 
apsaugoja 14,000,000 žmonių 
tose valstijose.

Federate kova priesz uodus 
ir maliarija pirmiausia pradėjo 
CWA, po' tam tese FERA ir 
dabar ja varo 764 WPA projek
tai, darbas kasztuoja $26,813,- 
330.

Kas septyniais metais malia
rijos atsitikimai pasiekia epi- 
demiszkus laipsnius. 1936 m. 
jie pasiekė savo periodiszka 
virszune, tik ne tose valstijose 
kur paszaĮposJdarbininkai isz-, 
naikino veisinimo vietas. Su
mažėjimas maliarijos atsitiki
mu pasirodė dalyse New Mex
ico, Georgia, Virginia, Missis
sippi ir kitose užkrėstose vals
tijose kur darbas pasekmingai 
vestas. —F.L.I.S.

TRUMPOS ZINUTĖS

LITHUANIAN
.DANCE FOLIO

sūdo tardymams. Įka veikiu. Buvo tai instinktas,' tos lovos ant kurios priesz d'n
Tai buvo senas kaimietis su Upnas, supranti? Kada atgavau menesius atsigulė szalia pa-, 

blizganeziom akim ir raukszle- .įanmone, iszmusziau Įauga bet ežios idant ja prikalbinus mir
tų veidu. Jo fizijonomijos isz-, tai jau buvo pervelu. Ak, mano | ti. Puolė ant lovos apsirengęs
vaizda buvo kieta ir kytra. Ant 
sūdo pirmininko klausymu at-

biedna sene. Ir dabar norima dar, užputę lempa isz paezedu- 
mane apkaltinti, tas netiesa, mo ir tuojaus sunkiu, karsztu 
ponas pirmininke, tas netiesa, miegu užmigo.
tai viskas ka asz galėjau pasa
kyti!

Nežiūrint visokiu klausymu,' jam už rankos. Pasikėlė lovoje, 
kokiu jam nesigailėta nenorėjo 
su savo tuo apsakymu skirtis. 
Veltui pirmininkas stengėsi ji 
sunerplioti tuose iszpažinimuo- 
se, jo atsakymai iki pat galui 
paliko tie pats kaip ir pirmiau 
ir iszrode kad jis nieko nebijo 
pasakodamas tikra tiesa.

Staiga iszbudo. Jam pasiro
dė kad kokia tai ranka nutvėrė

Pittston, Pa. f Martinas Jo
nelis, kuris czionais pergyveno 
net 48 metus, mirė Gegužio 9 
diena, palikdamas dideliam nu
liūdime paezia, dukteres Pior- 
kovskiene ir Kižiene, kaipo de
vynis anukus ir seseri Elzbieta, 
kuri gyvena Lietuvoje. Likos 
palaidotas 12 d. Gegužio su baž
nytinėms apeigomis Szv. Kazi
miero bažnyczioje. Laidotuves 
atsibuvo isz dukters Kižienes , 
namo. Velionis buvo senu skai- 
tytojum “Saules” per dauge
li metu. Gaila kad turėjome at
sisveikint su musu senu drau
gu ir lai Dievas priima jo du- 
szia tarp savo iszrinktuju.

VISOKIU KVIETKU DEL 
DECORATION DIENOS.

Bijunu, Carnationu, Rožių ir; 
kitokiu gyvu kvietku už priei
namas prekes, taipgi maiszytu 
auganeziu kvietku puodukuose.

Mae Ryan’s Flower Shop, 
Adamso Name, 219 W. Centre 
St., Mahanoy City. Telefonas 
603 ir Shenadoryje 227 W. 
Centre St., Telefonas Dial 20516

(2t

B [PIANO SOLO g 
(įontainty a choice

|||| collection of the-most |Q| 
I popular Lithuanian ĮtĮsi 

sf JSs Oltcer » • • • • • iCSS
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė ................
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli ... 
J užinta.................
Dusetos................
Paneipunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles .........
Kariszka ..............
Baliaus................ .
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ............
Lengvos Kojos 
Bajorai...........
Einik...............
Laksztutė .... 
Ubagu Kaimas 
Naszlvs..........

Preke knygos tik 75^. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Washington, D. C. — Val
džia sunaikins 4 bilijonus po
pieriniu bumaszku kurios isz- 
ejo isz mados ir in ju vieta at
spaudais naujas; su žodžiais 
“Mokestis auksu.”

Seoul, Korea. — Apie 60 žmo
nių likos užmuszta muszyj tarp 
palicijos ir banditu kurie už
klupo ant miestelio Hotaili prie 
rubežiaus. Taipgi užmuszta '20 
kaimuoeziu.

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
.. Polka 
. Valcas 
. Polka

Polka 
Polka 
Polka 
P<lka 
F jlka 
Polka
Polka

Allahaba, Indija. — Tarp 
dvieju tikejimiszku sztamu ki
lo kruvina maiszatis kurioje už
muszta asztuoni žmones ii’ su
žeista apie szimtas.

Tokio, Japonija. — Rusai už- 
, klupo ant Japoniszku kareiviu 
I prie Hsinking, 7'
j užmuszdami 20 ir sužeidė apie 
40 kareiviu.

buvo susikūprinęs ne tiek isz 
senatvės kiek todėl idant ant 
saves mažiau tuo budu atkreip
ti atydos.

Jis buvo skundžiamas už pa
ezios nužudymą o tokiose isz- 
imtinose sanlygose kad jo byla 
pagimdė visur didi žingeidumą. 
Jo piktadaryste, jeigu jis buvo 
jos kaltas, liko atlikta labai 
szaltai ir žveriszkai bet nebuvo 
galima galutinai jam tos pikta
darybes primesti, kadangi viso
kius faktus buvo galima visaip 
aiszkinti.

Patsai be sunkenybes pripa
žino kad privertė paezia idant 
ji kartu su juom atimtu sau gy-, 
vasti. Padirbo bendrai visokius 
prie to baisaus darbo pasirengi
mus. Ji užkamsziojo skuduriais 
visokius plyszius, kad tuo tar
pu jis prakure pecziukyje ang
lis. Pecziukas stovėjo viduryje 
kambario. Po tam abudu sugu
lė in lova, vienas szale kito, 
laukdami smerties... Bet kol 
dar neteko sanmonesį*’Klaudi
juszas Bardin pajiege pri- 
szliaužti prie nematomo ply- 
szio, atsirandanezio prie lango 
ir ten giliai atsikvėpė szviežiu 
oru. Kada paszauke pagialbos, 
iszr'“ ±J"^s stiklą kumszczia, bu
vo j:11G per vėlu. Jo pati jau bu
vo uždusus.

Užėjo klausymas: ar jis vei
kė tai su protu ir su sugalvoji- 
mu iszaukszto, ar gal staiga, po 
intekme užsilaikymo instinkto?

Liudininkai vienodaitpersta- 
te sena kaimieti kaipo skupuo- 
li kuris paežiai nenorėjo duoti 
nei kąsnio duonos. Biednioke 
neteko regėjimo ir negalėjo jau 
jum padėti darbe taip kaip tai 
būdavo seniau. Mislyta kad jis 
yra lankus prie visa ko bet nie
kas jo negalėjo tame dalyke 
aiszkiai apskunsti.

Sūdo pirmininkas (vedėjas) 
pradėjo bandymus:

— Inkalbejote savo paežiai | 
todėl kad ji turėjo neiSzgydo-,ak;y,s,!, suyb» liep?"a «reitaii 
ma liga ?

— Tas buvo tiesa. Kentėjo ji 
akimis. Daktaras sake ir tvirti
no kad isz to gali gauti proto 
sumiszima. Negalėjo jau dirbti 
o asz einu senyn...

— Patemijote kad tai didele 
sunkenybe maitinti neiszgydo- 
ma asaba?

— Kaip gali ponas taip saky
ti, ponas pirmininke! Visados 'nuo kelio.
asz jai buvau malonus ir myliu-[ Kada atidarė duris papūtė pasitaįsyt pagal sav0 norą. Ko- 

Mancziurijoj,|tis- PKŽiurinejau ja kiek tikint jo koks tai drėgnumas. Lan- ,kia 1Q dideliu partiju galet,u 
■ asz galėjau, pirkinejau jai vaisJ*gai buvo uždaryti per du me- ! pįknika laįkyt viena dįena ir

| visos atskiroj vietoj. Užpra- 
szom visus katrie tik galite, at-

isztempe girdėjimą o su baimes 
apimtom akimi norėjo perma
tyti tamsybes. Koksai tai szal- 
tas atsidūsėjimas atsimusze 
jam in veidą — sudrėbėjo.

— Mirusieji atmonija gy
viems — suszvapejo, atsimin
damas sau prokuratoriaus žo
džius.

Norėtu uždegti szvieša bet 
bijosi pasikrutint, ilgai taip 
prasėdėjo ant lovos..., Toli kur 

____________________ .j . ______________________ jaukuose staugė szno o tarp vie- 
Atkartojo visus klausymus ir ( sulos atsiliepe koki tai baisus 
atsakymus, pataisė netikrumus
ir apreiszke kad delei tos slap- tus subarszkinima in lango 

, tybes tamsumo ir tos bylos ne-
aiszkumo nusileidžia su reika
lavimu apsūdyti ir pasmerkti žegnodamasis ir užmerkė akis 
Klaudijusza Bardina. Bet atsi-[ laukdamas kokio tai baisaus 

pamatymo.
Kada jas vela atvėrė, pamate 

paezia sedinezia prie lovos žiū
rėdama in ji. Jos veidas buvo 
dar pamėlynavęs nuo uždusi
mo.

Pradėjo maldauti:
— Malones! malones!
Sene nepasijudino ir nuola

tos in ji stebėtinai žiurėjo. Tuo
kart paszoko nuo lovos, iszbego

Iszklausius liudininkus, 
riausias prokuratorius atsisto
jo kad perskaityt apskundima.

vy-

balsai. Ūmai iszgirdo. tris kar-

stiklus.
— Dovanojimo! — suszuko.

sukės in apskunstaji mete se- 
kanezius žodžius:

— Klaudijuszai Bardin, žmo
nių tiesos neturi galybes nu
bausti nekurias paslėptas pik
tadarybes; Bet tos piktadarys
tes nepasilieka be bausmes. Mi
rusieji patys atkerszija savo 
užmuszejams. Jeigu esi kaltas 
neiszbegši nuo pakutos ir baus
mes. Palieku jus jusu locnos
suomenes iszmetinejimams. ’isz kambario ir nubėgo kaip 
Locnoj szirdyje turėsite budeli bep^:sindarža.
kuris jums neduos nei ramybes! AM rytojaus, ausztant, pir- 
nei džiaugsmo. Jusu miegas bus Į mutiniai praeiviai einanti isz 
pertraukiamas gedulingomis 
bandyklemis kol jus neiszgel- 
bes smertis arba kaltes iszpaži- 
iiimas.

Iszkilmingu tylėjimu priim
ta toji netikėta prokuratoriaus 
kalba.

Kad nėapsilpninti gilaus in- 
spudžio koki padare toji pra
kalba, Bardino advokatas atsi
sakė ji ginti ir visa reikalą pa
liko prisiekusiu sudžiu teisin
gumui.

miestelio atrado seni Bardina, 
pasikorusi ant gruszios priesz 
savo namo duris.

PRANESZIMAS
DEL PUBLIKOS

Nupirkom apie szimta akeriu 
gražios girios szale musu far- 
mos, medžiai, daugiausia dide
les egles, gražiausias pavėsis 
koki asz maeziau, per 300 myliu 

Po trumpam pasirodavimui,'Kzio<i ^P^nkineje. Du dideli upe- 
prisiekusieji sudžios Bardina lei teka Per ta ^irria’ szaltlIllu 
iszteisino. Kada perskaityta'czystas vanduo. Gražiausia ir 
isztarme, Bardin iszsitiese: jo! geriausia vieta del yasar-namiu 

ar kempių del pikniku. Meldžiu 
tu žmonių, katrie netoli gyve
nate, kad padetumet apezystyt. 
Ta vieta bus del visuomenes 
naudos, patys geresites kai bus 
graži vieta pasibovyt ir praleist 

Vakare iszsedo isz trūkio < laika' h. karsztoj,dienoj atsive. 
ant tos paezios stoties isz kurios dint Praszom tu> kurie perskai. 
iszvažiavo su dviem žandarais, J fys szį straipsni perduot tiems 

Slinkdamas prie muru perejo km.ie neskaito szio laikrasz- 
per miesteli. Namai jo stovėjo. czio įr praplatyt ta žinia del vi. 
už miestelio laukuose, atokiai suomenes. Bažnycziu organiza- 

' cijos galėtu pasirinkt vietas ir

Įpridusinta bet nei vienas jo vei- 
' de muskulas nesusijudino.

❖ ❖

Pittsburgh. — Francis Brook- 
man, 21 metu, nuszove savo 
motina ant smert po tam sužei
dė mirtinai jos gaspadoriu, Po- 
vyla Lustig, 48 metu, pas kuri 
dirbo kaipo tarnaite. Del ko sū
nūs nužudė motina ir kokis ta
me buvo tikslas tai da nedaži- 
nota bet manoma kad sunui ne
patiko per karsztas susidrau
gavimas motinos su gaspado- 
rium ir geide abudu nužudyti 
bet užmanymas nepasiseke nu
žudyti gaspadoriu.

i pikniką laikyt viena diena ir
tus. Bet pagalios gyvenimas „nesiūs. Tai buvo vidužiemis 
pasidarė nepakeliamu ir tuo pertat viduryje neiszpasakytas
kart pamislijome apie smerti.. szaltis. Bardin atidarė langiny- važiuot ir pamatyt szia gražia

— Katras isz jusu pirmutinis czias, užkure pecziuka, atsine-
apie tai pamislijo. sze vyno ir nusikabino kumpiu-

— Asz. Tankiai kalbėdavau^. nuo balkio. Norėjo valgyti ir 
“Taip ilgiau negali būti, reikįAįėrti idant paskiau butu galima

pasekmingiau kovoti nakezia 
su szalcziu ir vienatumu.

Ant kiemo staugė viesulą, 
jos vilnys buszavo aplink na
mus o karūnėlės ant stogo grie
žimas baisiai persistatė.

Iszgeres antra buteli paėmė 
lempa ir nuėjo in savo kamba
rį. Ant vidurio trepu staiga ve

“Taip ilgiau negali būti, reikia 
nors karta užbaigti.” Tada vie
na diena pasakė ji man: “Neap
leisk manes, užbaigsime viską 
drauge.”

— Pasakykite man kas atsi
tiko po tam, kada atsigulet sza- 
le paezios apkamszytame kam
baryje?

— Prislegiu kad norėjau gy-

vieta. Mylecziau iszgirst nuo 
l visu Lietuviu katrie mylėtu su
tveri grupe vasarnamiu prie 
daigto, kad nesimaiszyt su sve- 
timtaueziais, jeigu taip norėtu
mėt kol da yra in vales vietos 
isz ko pasirinkt. Mus vieta yra 
tarp Shenandoah ir Blooms
burg, važiuojant per Catawissa, 
Columbia County, Pa.

Andrew Abraczinskas, 
Rt. No. 1 Catawissa, Pa.
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