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Isz Amerikos
ISZMETE VERKENTI KŪ

DIKI ISZ TRŪKIO.
' Council Bluffs, Iowa — Mrs. 
Elvira Burns, 30 metu, važiuo
dama isz Chicagos in czionais, 
vežesi ,sa savim dvieju menesiu 
kūdiki kuris labai verke ir ne
davė ramybes motinai nei pa- 
sažieriams. Motere taip susi
nervavo kad isz piktumo iszme- 
te kūdiki per langa. Kiti pasa- 
žieriai, matydami ka motina 
padare, pasakė kunduktoriui 
kuris truki sulaikė ir paliepė 
inžinieriui leisti truki adgal ir 
net už szesziu myliu surado kū
diki kuris buvo baisiai suman
kytas ir dvi kojutes nupjautos.

VARLE BUVO PRIEŽASTIM 
MERGAITES MIRTIES.
Paulsboro, N. J. —• Labai 

persigandus varles kuria vai
kai jai rode ir gazdino, devynių 
metu May Conners nuszoko 
nuo saidvoko ant ulyczios, arti 
savo namo, puldama tiesiog po 
dideliu sunkiu troku kuris ta
me laike praeitinejo ir jis isz- 
spaude mergaitei gyvasti ant 
vietos. Varytojas troko likos 
aresztavotas bet paleistas po 
kaucija nes liudininkai pripaži
no 'buk varytojas yra nekaltas 
nes negalėjo troka sulaikyti in 
laika kad iszgialbet mergaite 
nuo smert.

NORĖJO BŪTI DEIVE PO 
ISZGERIMUI GUZUTES.
Philadelphia. — Atvažiavus 

isz Skran'tu in czionais in sve- 
czius pas savo gimines, Emili
ja Baczkus, 19 metu mergina, 
likos pavieszinta per savo dede 
keliais stikleliais namines ra
mybes. Mergina apsvaigo nuo 
tokio gerymo, nubėgo in arti
ma parka, nusirenge nuoga ir 
pradėjo szokinet girraiteje ma
nydama kad ji yra deive. Par
ko palicijantas ja pamate ir net 
paraudo isz sarmatos pamatęs 
ja. Pribėgo, apdengė ja savo 
surdotu, insodino in motorcik- 
11 ir nuveže in palicijos stoti. 
In kėlės valandas po tam, kada 
namine iszgaravo isz merginos 
galveles, nusistebėjo kad ran
dasi kalėjime ir nežinojo kokiu 
budu in ji gavosi nes nieko ne
pamena. Dede paszauktas per 
palicija, pribuvo ir pasiėmė 
mergina namo.

SAULES KARSZTIS ISZPE- 
REJO VISZCZIUKUS.

Cape May Court House, N.J. 
—Kada visztele iszejo ant 
straiko, ir atsisakė sėdėti ant 
lizdo, iszpereti viszcziukus, 
nes ta diena buvo labai karszta 
tai saules spinduliai atėjo in 
pagialba iszperedami keturioli
ka viszcziuku.

SUKAPOJO ANT SMERT 
SAVO SZVOGERKA.

International Falls, Minn. — 
Ligonibuteje mire motere Pet
ro Pozniako kuri likos baisiai 
sukapota kirviu per savo szvo- 
geri, Povyla Pozniaką. Žadin
tojas likos aresztavotas ir pri
sipažino buk taip padare nes 
broliene ant jo vis burdavosi.

PARDAVINĖJO
KUNA PACZIOS

Privertė Paezia Ant Kekszystes 
o Uždirbtus Pinigus Pasiim

davo Sau.

TAIP TAI DARO ITALAI SU 
SVETIMTAUTĖMS.

St. Louis, Mo. — Du detekty
vai patemino ant ulyczios sto- 
vinezia jauna patogia motere 
kuri savo pasielgimu atkreipė 
ant saves detektyvu akis. Temi- 
no jie ja per kėlės valandas no
rėdami isztyrinet ko ji ten taip 
ilgai stovi. Ant galo patemino 
kaip motere susitiko su gerai 
žinoma ulyczine paleistuve ir 
abidvi nuėjo in paleistuviu ur
vą. Palicija nuvede abi moteres 
in palicijos stoti ir pareikalavo 
nuo jos iszaiszkinima.

Motere pradėjo visaifWszsi- 
kalbinet ir graudžiai verkti o 
kad negalėjo duoti gero iszaisz- 
kinimo, palicija nuvede ja in 
kalėjimą. Kada jau artinosi 
prie kalėjimo, priėjo prie jos 
vyras apreikszdamas palicijai 
buk tai jo-motere.

Palicija pasiėmė ir ji drauge 
ir ant stoties iszsiaiszkino buk 
jis laiko saldumynu sztora ir 
užsiiminėja pardavinėjimu gy
vojo tavoro nes biznis ėjo blo
gai ir privertė savo patogja pa- 
czia ant kekszavimo kada jis 
stovėdavo ant ulyczios sergėda
mas paezia nuo pikto po tam 
vakare nuvesdavo ja namo.

Vetrino Maccucio buvo vedes 
ja szeszis menesius adgal, kuri 
yra Czeiszko gimimo. Daugeli 
kartu jis kerszino moterei kad 
jeigu ji neiszpildys jo patepi
mo tai jis ja nužudys, imdai 
Italas ne yra ukesu szio sklypo 
ir ji valdžia dabar iszsiuns ad
gal in Italija po atsedejimui 
bausmes.

MOTERE UŽGESINO LIEPS
NA ANT VYRO SU PIENU.
-Spring Falls, Wis. — Juozas 

Kurdak yra dėkingas savo pri- 
siegelei už iszgialbejima jam 
gyvasties su pienu. Juozas pri
pylė bleszine su gazolinu kad 
inpilti in troka. O kad tame lai
ke buvo tamsu tai laike uždeg
ta žvake rankoje. Pildamas ga
zoliną apsiliejo savo drapanas, 
užsidegė jo kelnes ir akimirks
nyje žmogelis pastojo liepsnoje 
ir pradėjo bėgti prie namo. Jo 
motere pamaezius liepsnota 
stulpą iszbego laukan su dviem 
dinerkems pieno kurias iszpyle 
ant vyro ir tokiu budu užgesino 
liepsna. Norints Juozas baisiai 
apdege ir sziadien guli ligonbu- 
teje bet dekavoja Dievui ir sa
vo naršei pacziulei už iszgial
bejima jam gyvasties.

KVINTUKES GIMĖ KUBOJ.
Havana, Kuba. — Korespon

dentas laikfraszczio “El Pueb
lo” isz pinar del Bio, danesza 
buk kaimelyje Sorea tūla kai
miete pagimdė penkes dukreles 
ant syk. Tasai korespondentas 
daduoda kad valdžia nusiuntė 
moterei gerus daktarus ir da- 
žiuretojas kad užlaikytu kvin- 
tukes sveikas ir gyvas. Lyg 
sziai dienai da visos gyvos. -

NEDARYK ISZ SA
VE BEZDŽIONKOS:

TAI VYRAI PASKUI TAVE1 
NESEKS. j

- ------ 1 Detroit, Mich. — May Me-j 
Carren, 40 metu moterele, kuri• . | norėjo persistatinet kaipo jau- j 
na “flaperka,” aplaike szalta 
priėmimą nuo sudžiaus kada1 
atėjo in suda liudyt priesz Mi-j 
kola Balley ir Jacob Robinson; 
kurie užkabinėjo ja ant uly
czios ir kalbino ja kad su jais 
važiuotu bambilium ant geru - 
laiku o kada ji atsisakė, vyru
kai nedavinėjo jai ramybes ir 
ja persekiojo. Moterele paszau- 
ke palicijanta ir tas visus pa
kvietė ant palicijos stoties.

'“Jeigu nenori kad tave vyrai 
užkabinėtu ant ulyczios tai ei- 
kie namo ir nusiprausk nuo sa
vo veido pauderi ir kvarba o 
kada turėsi czysta veidą ir il
gesne szlebe tai tave vyrai ne- 
užkabines ir duos tau ramybe. 
Jau esi pasenus bobele ir priva
lai sarmatytis taip rėdytis ir 
kvarbuotis. Nedaryk isz saves 
“monke” ateityje tai turėsi ra
mybe ant ulyczios. ’ ’

Vyrus nubaudė ant 30 dienu 
kad persekioja moteres ant 
ulyczios.

TĖVAS PLAKE MOTINA, 
SŪNŪS NUSZOVE TĘVA.
Cleveland, Ohio. — Septynio

likos metu Earl Žody pro verk
smus apsakė palicijai kaip nu- 
szove savo tęva kuris in ji ne
prakalbėjo nei žodelio per dvy
lika metu. Taji vakara šunus 
sugryžo isz miesto su motina, 
Jievas pradėjo bartis ir ja par
metė ant grindų. Sūnūs, nega
lėdamas nukensti tokio pasiel
gimo su savo motina, per inir- 
szusi tęva, pagriebė karabina 
paleisdamas in tęva szuvi ir už- 
muszdamas ji ant vietos.

Diedukas Žody kalbėjo pali
cijai buk tėvas tankiai bjauriai 
pasielginejo su sunum, kerszino 
ji nuszauti, plake jo paezia ir 
kerszino ja nužudyt. Tankiai 
tarp tėvo ir szeimynos kildavo 
visokį nesupratimai ir jau ne
galima buvo ilgiau iszlaikyti jo 
paniekinimu.

DUODA VYRUI $500 KAD $U 
JA APSIPACZIUOTU ANT 

5 MENESIU:
Bellingham, Wash. — Czio- 

n altiniam laikrasztyje tilpo ana 
diena apgarsinimas kuri patal
pino nežinoma mergina, pajesz- 
kodama žmogų kuris pasiliktu 
jos vyru ant penkių menesiu. 
Už jo taji pasiaukavima užmo
kės jam 500 doleriu. Priežastis 
pirkimo vyro yra ta: Jos dede, 
mirdamas, paliko visa savo tur
tą del jos su toms iszlygoms 
kad turi būti vedusi in paskir
ta laika bet jeigu in taji laika 
neiszteketu tai visas turtas eis 
ant labdaringu tikslu.

Po pasibaigimui tojo laiko, 
vyras gali sau eiti kur nori ir 
ji duos jam persiskyrimą. Ba
dai ant tojo apgarsinimo atsi- 
szauke apie trys tukstaneziai 
vyru isz visu daliu Washingto- 
no ir aplinkiniu valstijų.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU | Isz Visu Szaliu

1—-Sekantieji atstovai turėjo posėdi apie savo sklypus ant laivelio kuris plauke ant 
Danube upes. Nuo kaireseslyg deszines yra: Stojadinovic isz Jugoslavijos, Antonescu isz Ru
munijos, Hodza isz Czekoslovakijos ir Taraescu isz Rumunijos. 2—Nudžiugę straikieriai 
sugryžta prie savo darbu in plieno dirbtuves Youngstowne, Ohio, kur likos užbaigtas strai- 
kas. 3—Sir Neville Henderson, Angliszkas miriisteris in Vokietija, kuris innesze protestą 
priesz Vokiszka f lota kuri plaukinėja pakraszcziuose Iszpanijos.

MOTERES ŠUKELE
• v MAISZATI

Szirdingos Moterėles Pasigai
lėjo Vargingos Moteres.

SUKELDAMOS SZTORE 
REVOLIUCIJA.

Omaha, Nebr. — Bon Ton di
deliam sztore ana diena kilo 
tikra Bolszevikiszka revoliuci
ja ir locnininkas turėjo pa- 
szaukti palicija ant apmalszi- 
nimo tosios bobiszkos revoliu
cijos. Priežastis tojo pasikėli
mo buvo sekantis: Locnininkas 
paliepė sztoro detektyvui ar- 
esztavoti motere, motina sze
sziu vaiku, kuri pasiėmė skepe
taite vertes deszimts centu. Mo
terėles dagirde apie tai, melde 
locnininko kad paleistu vargsze 
ir jos užmokės už paimta skepe
taite bet locnininkas buvo kie
tos szirdies žmogus ir norėjo 
pamokyt vagilka kaipo pavyz
di del kitu.

Moterėles taip inirszo ant jo 
kad pradėjo iszmetinet visoki 
tavora ant grindų ir daužyti 
stiklus, — žodžiu, sztore, kilo 
tokis sumiszimas kaip pekloje. 
Pa'szaukta paliciaj turėjo ne
mažai bėdos apmalszyti inir- 
szusias moteres kurios padare 
sztore bledes ant 500 doleriu. 
Sztorninkas suprato kad pada
re neiszmintingai bet jau po 
laikui. Dabar visos moteres boi
kotuoja taji sztora eidamos ki
tur pirkti. Kelios moteres nu
veže varginga motere automo- 
biliuje namo ir sudėjo da kelis 
dolerius jai.

ŽMOGELIS MIRĖ ISZ 
DŽIAUGSMO.

Elizabeth, N. J. — George 
Ditzel, 52 metu, per deszimts 
menesiu jeszkojo sziokio tokio 
darbelio kad galėtu iszsimaityt. 
Ana diena aplaike darba nakti
nio sargo prie fabriko. Kada 
jam bosas iszaiszkino kokis bus 
jo privalumas, žmogelis taip 
nudžiugo kad sukrito negyvas 
prie boso kojų, „j——' -

CIGONKA ISZGYDE 
ŽMOGELIO

RUMATIZMA
BET GYDYMAS BRANGUS.

Detroit, Mich. — Aleksas Cur
ry, 2813 River uly., sirgo nuo 
kokio tai laiko rumatizmu. 
Naudojo visokius vaistus bet 
jam nieko negialbejo ir ant ga
lo nutarė jeszkoti palengvini
mo pas čigone kuri jam priža
dėjo kad iszgydys ji greitai ir 
lengvai bet turi daryti taip 
kaip ji jam palieps. Žmogelis ir 
paklausė jos rodos kuri buvo 
sekanti: Padavė cigonkai $850, 
du auksinius žiedus ir laikrodė
li kad ji tuos dalykus “palai
mintu.” Čigone invyniojo vis
ką in skepetaite, “palaimino” 
dalykus ir paliepė žmogeliui ei
ti namo ir atidavus skepetaite 
liepe pasidėti po paduszka. Ka
da žmogelis iszejo, čigone jam 
paantrino: “Kaip iszsimiegosi, 
busi sveikas kaip krienas.” 
Paklausė kvailys rodos cigon- 
kos ir kada pabudo pajuto kad 
da serga kaip sirgo. Atriszo 
skepetaite bet pinigu, nei kitu 
dalyku joje nerado. Čigones lyg 
sziai dienai nesurasta.

ANTRAS RUSISZKAS ERO- 
PLANAS ATLĖKĖ PASEK

MINGAI IN AMERIKA.
San Jacinto, Calif. — Trys 

narsus Sovietu lekiotojai nusi
leido czionaitineje pievoje pa
sekmingai atlėkdami isz Mosk- 
vos per Žiemini Poliu padary
dami taja ilga ir pavojinga ke
lione in laika 62 valandų, viso 
6,700 myliu be perstojimo. Trys 
lekiotojai buvo: Mikolas Gro- 
moff, Andrius Jumoszeff ir Da
nilin. Mane jie atlėkti tiesiog 
in San Franciska bet ore buvo 
dideles miglos. per ka nemate 
ir nežinojo kur sustoti. Pasvei
kinimas tuju narsunu buvo di
delis. Pirmiausia visi nusiprau
sė ir pavalgė gardžiai ir davė 
žinia savo ambasadoriui in 
Washingtorti kad pasekmingai 
atliko savo ilga kelione.

KŪDIKIS GIMĖ SU 16 
DANTUKAIS.

Meriden, Conn. — Czionaiti
neje ligonbuteje Crossen gimė 
vaikutis kuris turėjo 16 dantu
ku — 8 žemai ir 8 virszuj. Kū
dikis yra sveikas ir rodos netu
ri jokio skausmo.

GERIAU KAD KELNES NU
SMUKTU NE KAIP PER-

LAUŽT TIESAS.
New York. — Pilipas Spee- 

ser, kuris laiko drapanų krome- 
li, likos aresztavotas už perlau- 
žima szventadieniniu tiesu, 
parduodamas kokiam tai žmo
geliui petneszus, Nedelioje, nes 
jo seni buvo sutrukia. Magis
tratas teisdamas sztorninka 
szitaip iszsitare in ji kada nu
baudė ant penkių dienu kalėji
mo: “Geriau butu kad jam bu
tu kelnes nusmukia ant uly
czios ne kaip laužyti szventa- 
dienines tiesas.”

Tokis magistratas tai jau be
protis jeigu žmogų nubaudžia 
už toki maža prasikaltima ka
lėjimu. ; *. į5:

SENATORIUS ROBINSON 
KRITO NEGYVAS.

Washington, D. C. — Juozas 
T. Robinšon, Demokratiszkas 
pirmininkas kongrese, sukrito 
negyvas savo name nuo staigios 
szirdies ligos. Mirusis kongres
menas paėjo isz Arkansas ir bu
vo 64 metu amžiaus. Senatas ir 
kongresas paliovė savo sesijas 
kad dalyvauti laidotuvėse. Ve
lionis paliko tik paezia, vaiku 
neturėjo. Robinsonas buvo vie
nas isz žymiausiu Demokratisz- 
ku politikierių ir rėmėjas pre
zidento Roosevelto.

DA NESURADO EMILIJOS 
EARHART IR JOS DRAUGO.

Honolulu. — Daugelis laivu 
ir 60 eroplanu da vis jeszko din- 
gusos lekiotojos Emilijos Ear
hart ir jos draugo Fredo Noon
an, kurie sugryžinejo isz kelio
nes aplinkui svietą ir ju eropla- 
nas nukrito szioje aplinkinėje. 
J'eigu nepasiseks ju surasti in 
kėlės dienas gyvus ar mirusius 
tai jeszkojimai paliaus.

TRŪKIS TRENKE IN BOSĄ, 
12 UŽMUSZTI.

Tokio, Japonija.,— Dvylika 
pasažieriu likos užmuszta ir 
keliolika sužeista, kada ekspre
sinis trūkis trenke in dideli bo
są prikrauta su pasažieriais 
ant skerskelio. Kas tokis pa
gedo ir varytojas boso negalė
jo sulaikyti in laika, ir turėjo 
sustoti ant geležinkelio. Ta
me laike greitasis trūkis tren
ke in bosą. Nelaime atsitiko 
artimoje Tai-ri, Fukeshima 
provincijoj. Daugelis pasažie
riu likos taip sumalti kad ju ne
galima buvo pažinti. Sužeistuo
sius nuvežta in artima ligonbu- 
te ir pas artimoje gyvenaneziu^ 
žmonis. • i

EROPLANAS NUKIRTO 
MOTEREI GALVA.

Altamura, Italija.,— Agosta 
Granitola, pati ūkininko, dirb
dama ant ukes artimoje savo 
grinezios, likos užmuszta ne
paprastu budu. Lekentis ero- 
planas, kurio maszina pagedo, 
nusileidinėjo žemyn, kad su
rasti vieta ant kokio lauko, bet 
nusileisdamas nemate ant lau
ko motere kuriai propeleris pa
taikė in galva ir ja nukirto ro
dos kad su kirviu. Lekiotojas 
likos aresztavotas, bet kada 
iszteisino visa atsitikima,, li
kos paleistas.

JAPONIJA SU KINAIS PRA^ 
DĖJO PESZTIS ANT

GERO. !
Nanking, Kinai. — Japonai 

pradėjo apsiaubinet su bagnie- 
tais miestą Peipinga. Ant trijų; 
fruntu Kiniecziai supliekė 
smarkiai Japoniszka kariuome
ne. Tukstaneziai gyventoju ap- 
leidineja kariszkus laukus iri 
Tientsin. Japonai nusiuntė iri 
ten szeszes devizijas savo ge
riausiu kareiviu. Japonai valdo 
didesne dali Shanhaikwan ge- 
ležkelio ir atgabeno daugeli 
eroplanu in Fengtai isz kur už
klups ant Peipingo. 1

Kinai nusiuntė 80 tukstan- 
cziu savo vaisko in Žiemine da
li Kinu kur tikisi dideliu mu- 
sziu su Japonais isz kur kare 
ketina prasiplatini po visa Ki- 
niJa- i '

Ar Žinote Kad... •
—‘ Francuziszka akademi

ja apskaitė, buk ant svieto kal
bama 2,790 kalbu. Didžiausiu! 
kalbetojum kalbu buvo kardi
nolas Mezofanti, kuris kalbėjo 
apie 60 kalbas ir įgalėjo susi
kalbėt ir suprasti szimta kitu.

—1 V. R. Perry, isz -Bis- 
mark, N. Dak., — 1902 mete 
persisveres isz luoteles kada 
žuvavo, iszpuole jam laikrodė
lis isz kiszeniaus ir inpuole 
in vandeni. Gegužio menesije 
szimet, isziplauke žuvaut ant to 
paties ežero sugau'damas žuvi 
vadinama ‘ ‘ catfish ’ ’ kuri svėrė 
86 svarus. Vidurije tos žuvies 
surado savo dingusi laikrodėli. 
Akyva, kad laikrodėlis pradė
jo eiti kada ji užsuko.



1 ‘ S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
| Kapitalistai visu sklypu la

bai nusistebėjo žinia isz Mask
vos, Rosijos, buk -tenais randa
si Bolszevikiszki milijonieriai. 
Ir tai tarpe ju'“tovarszcziu!”

Tarp milijonierių yra tova- 
ryszka Krupskaya, naszle po 
mirusiam Leninui, kaipo ir 
daug visokiu rasztininku.
Matyt kad sziadienine Bolsze- 

vikiszka Rosija turi būti tikru 
Rojum del rasztininku nes ka- 
pitaliszkam sklype rasztinin- 
kas ar redaktorius tai tik varg- 
szas dirbantis sunkei ant szmo- 
tėlio duonos.

Savo keliu reikia pripažint 
dideli gabuina ir bizni tiems 
Bolszevikiszkiems rasztinin- 
kams kurie muilina akis Mas
kolių ir gali pasilikti milijonie
riais.

Isz pradžių Bolszevikai isz- 
žude visus kapitalistus, raszti- 
ninkus ir milijonierius bet da
bar kitaip virto ir Rosijoj vela 
pradeda veistis turcziai.

r ..
Gal mažai kas girdėjo apie 

nauja liga “Hyperembryohy- 
drometrophia?” Ar nežinote 
mieli skaitytojai kas tai per li
ga? Ir mes nežinojome, tik ana 
diena perskaiteme kas tai per 
liga ir dalinamės su jumis taja 
žinia.

■Tūlas daktaras Londone, ap
žiurėjo jauna moterele kuri 
atėjo su jos vyru ant rodos pas 
ji. Ant galo daktaras pasakė 
jaunai moterei kad tai nieko 
pavojingo tiktai ji turi hyper- 
embryohydrometrophia. Jauna 
porele dirstelėjo viens ant kito 
baimingai. Daktaras, matyda
mas ju susimaiszyma, pradėjo 
aiszkint kad motere už keliu 
menesiu pagimdys kūdiki.

Ar-gi tasai asilas negalėjo 
stacziai pasakyt moterei kad ji 
yra neszczia ir butu užbaigtas 
kriukis o ne taip iszgazdint 
jauna motere.

Girdime ir skaitome daug 
apie persiskyrimus vedusiu po
ru ir tankiai kalbame kad se- 
noviszki laikai buvo daug ge
resni del vedusiu poru ir bobe
les ne tiek siuto ir buvo galima 
jas .suvaldyt jeigu ne geru žo
deliu tai kumszczia per terla.

Geriausia motere yra ta, apie 
kuria mažiau kalbėsi, panasžiai 
ir su vedusiu gyvenimu bet 
sziadien draugiszkas gyveni
mas persimaino labai daug. 
Motere sziadien nesijauczia vy-, 
ro “nevalininke” bet stovi ant 
tu paežiu iszlygu su vyru. Ne
nori gyvent aklam paklusnu
me (o ta žodi “paklusnumą” 
net iszmete isz prižado prie al
toriaus laike vinęziavones) bet 
geidžia pasiimti ant savo pe- 
cziu dali sunkenybes. Sziadien 
mergina renkasi sau vyra su 
kuriuom geidžia gyventi isz 
puses per savo gyvenimą.

Vedusis gyvenimas tarp isz- 
mintingu žmonių ne visados bu
na laimingas nes toki žmones 
greitai mato kaltes viename ir 
kitame ir nenori vienas kitam 
pasiduot. Tik lygios tiesos ir 
privalumai gali padaryti vedu
si gyvenimą laimingu.

Visi žinome kad Suv. Valsti
jos yra laisves sklypas beit toji 
laisve yra taip suvaržyta ant 
kožno žingsnio o kur tik žmo
gus pasisuka tai mato visokias 
prasargas ir uždraudimus kaip 
tai: “Keep out — this means 
you”, “Keep off the grass”, 
“No parking allowed”, “Smo
king positively prohibited”, 
“No trespassing”, “Beware of 
the dog”, “Keep to the right”, 
“Silence”, “Srtop”, “Detour”, 
“•Private” ir t.t.

Da gerai kad žmogui nors pa
vėlina dykai kvėpuot szviežiu 
oru bet kaip kur ir už tai reikia 
užmokėt.

Sugryžtanti Amerikiecziai 
isz Lietuvos apsakinėja buk 
tenais priviso ir prasiplatino 
daug paleistuviu. Jaunos mer
gaites begediszkai pasielgineja 
ir atvirai kupcziavoja savo jau
nu kunu parsiduodamos po ke
lis litus. Moteres, kurios sziek 
tiek turi.patogu veideli, pasiel
gineja' panasžiai, be jokios gė
dos ir pagu'odones del savo mo- 
teriszko luomo. Žodžiu, didelis 
isztvirkumas ir paleistuvyste 
yra kožnam kaime o kas deda
si didesniuose miestuose tai 
tikra Sodoma.

Kas tame kaltas? Moterėles 
ik merginės, prisižiuredamos 
ant Amerikonku, geidžia 'bez- 
džionkaut paskui jas ir kad tu
rėti pinigu ant visokiu paredu, 
pardavinėja savo kunus.

Apie tai plaėziau apraszysi- 
me kaip tik aplankysime nuo 
musu skaitytoju žinias apie pa- 
leistuvinga gyvenimą moterė
liu ir merginu o badai turi už
tektinai materijos apie jas.

Žmones rugoja ant bedarbes 
kad suriku gauti koki doleruka 
ant pragyvenimo. Bet pažiūrė
kime parkuose, sueigose, teat
ruose ir kitose vietose kur žmo
nes susirenka. Ten pamatysime 
žmones, gražiai pasiredžiusius, 
turi jie puikius automobilius, 
pinigu kiszeniuose ir gerai pa- 
siredia. Kiti žmones sunkei dir
ba, negali apsimokėti skolų nei 
raudos bet kiti nedirba nei ne
sėja o turi visko pilna.

Ar-gi žmogus pamislino kada 
sau, kas atsitiktu jeigu saule 
staigai užgestu? Žeme tada bu
tu nutrenkta in tamsia prapul
ti kuriai szviestu tiktai žvaigž
des o norints menulis ir drau
gauta su mumis bet mes jo ne- 
matytumem. Saules spinduliu 
karszczio nejaustumcm. Oras 
atszaltu taip greitai kad lietus 
puldamas persimainytu in snie
gą ir leda ir visas svietas su- 
szaltu. Upes iszdžiutu, auguo- 
liu gyvenimas dingtų, gyvuliai 
visai pražūtu o norints žmogus 
gyventu su pagialba visokiu 
iszradimu bet tas ant ilgo neuž
tektu. Po menesio laiko visa 
gyvybe ant žemes dingtų;. 
Žvaigždutes szviestu kaip szia
dien szvieczia bet tik ant tam
saus milžiniszko kapo kuris ki
tados buvo pilnas krutėjimo ir 
gyvasties.

Panaszu butu in žmogaus gy
venimą — numirsztam ir vis
kas pasibaigia ant szio svieto.

gAPNORIUfl
Su 283 Naujais Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - coliu ploczio

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 - 51.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

ARKLYS PRIJAUTĖ 
MIRTI SAVO PONO

Prijautimas Arklio Perspėjo 
Netikėta Mirti Szkotiszko

Kareivio.

KINISZKOJE PRISTOVOJ.

Tankiai girdime ginczus tarp 
žmonių kad nėkurie naminiai 
žvėreliai o ypatingai szunes tu
ri prijautimą prisiartinanczios 
mirties savo pono. Daugelis ty
rinėjimu ir iszbandymu ant na
miniu žvėreliu užtikrino tuos 
tyrinėjimus. Szunes turi tikra 
prijautimą kada žmones ken- 
czia arba mirtis prisiartina tai 
pradeda ’būti nerviszki ir tan
kiai staugia.

Angliszkas generolas Sut
ton neseniai iszdave knyga ku
rioje apraszineja apie nepa
prasta atsitikima kada tai ark
lys prijautė prisiartinanczia 
mirti savo pono. Generolas Sut
ton buvo komendantu arsinolo 
vienoje isz Kiniszku pristovu. 
Vienas isz jo leitenantu, Szko- 
tas, geide tūla diena atlankyti 
savo drauga kuris tame laike 
radosi ant Angliszko laivo.

Kada Szkotas ketino atsisės
ti ant arklio kad nukeliauti in 
pristova, arklys kuris papras
tai buvo labai malszus, pradėjo 
stoti ant užpakaliniu kojų ir jo
kiu budu nenorėjo judintis isz 
vietos ir negalima buvo ji ap- 
malszyti. Szkotas turėjo nuva
žiuoti in pristova automobi
lium. ; i

Kinczikai, kurie mate taji 
atsitikima, apreiszke tuojaus 
generolui kad Szkotas nesu- 
grysz isz tosios keliones nes 
arklys prijautė jo mirti. Sutton 
iszjuoke Kinczikus ir in trum
pa laika apie tai ugnrirszo. Ant 
rytojaus Szkotas nestojo ant 
tarnystes in pulką. Pradėjo jo 
jeszkoti ir pasirodė, kad Szko
tas laike lankymosi ant laivo 
gerai užsitraukė Szkotiszkos 
anielkeles ir plaukdamas valte
le in pristova, inkrito in mares 
i r prigėrė.

«$» «$»

Da akyvesne istorija yra tū
lo Angliszko žuvininko kuris 
turėjo didele kate prie kurios 
buvo jis labai prisiriszes. Ka
da plaukdavo ant mariu žu
vaut, isztikima kate ji palydė
davo lyg vartelių bet toliaus ne 
ėjo kaip tik prie ulyczios, to
liaus ne eidavo su savo ponu.

Tu la diena, nežine del ko, ka
te pradėjo pasielginet nepa
prastai. Miaukė gailingai ir ta
ja diena palydėjo savo poną 
lyg pristovai isz kurios ketino 
iszplaukti ant mariu. Žuvinin
kas tokiu pasielgimu savo my
limos kates labai nuliūdo ir ap
sakė apie tai savo paežiai ap- 
reikszdamas kad atsitiks kokia 
nelaime.

Ir ant tikrųjų jo iszaiszkini- 
rnas iszsipilde nes kada iszplau- 
ke savo valtyje ant mariu, stai
ga! kilo viesulą kuri apvertė 
valti ir žuvininkas nuskendo.

Kas gali užginezyti kad na
miniai žvėreliai neprijauezia 
prisiartinanczia nelaime tojo, 
prie kurio turi dideli prisiriszi- 
ma? —F.

------------------------------------------------------ ------.------------ —L f?

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

i r

KOVA PRIESZ 
VABALUS

PRIESZUS
Musu insektai prieszai visa

da atakuoja mus. Jie sunaikina 
musu maista ir pavojun stato 
musu sveikata ir jie tvirtai pla
tina ju karalyste jeigu mes ne
imsime žingsnius juos kovoti.

Mokslas mums davė galingu 
ginklu vartoti priesz juos bet 
musu kova būti pasekminga tu
ri būti nepaliaujama. Tas daug 
kasztuoja. Per depresijos me
tus neturėtume reikalingu pi
nigu ir vyru atlikti ta darba 
jeigu ne del Federalio Darbu 
Programo, kuris aprūpino 
WPA darba vesti ta kova.

WPA darbininkai nuodais 
apdulkina “Mormon svirp
lius” (Mormon crickets) Ida
ho valstijoje; erkems užkrėstas1 
galvijas jie pamerkia in nuo
dinga miszini Texas valstijoje; 
New Yorke, Massachusetts ir 
kitose valstijose sulaikyti isz- 
siplatinima “ Holandiszko 
skirpsto ligos” (Dutch elm di
sease) jie geneja nesveikus me
džius. Jie degina žiogas Wyo
ming valstijoje ir Mississippi 
valstijoje sulaiko smarku už
puolimą “Argentiniszkos skru
zdeles” (Argentine ant). Nega
lima apkainuoti szita ju darba, 
jis neiszpasakytai svarbus ja
vu iszgelbejimui ir sveikatos 
apsaugojimui.

Ūkininkai ant paszalpos pri
sidėjo prie svirpliu isznaikini- 
mo projektu pereitu metu Ida
ho, Nevada, Washington ir 
Utah valstijose. Jie iszgelbejo 
javus pilnu apskrieziu nuo szi- 
tos plegos, kuri neiszpasakytai 
greitai naikina kornu laukus.

Wyoming Valstijoje, kur žio
gas yra net arszesnis prieszas 
už “Mormon svirplį” WPA 
aarbininku kova apima visa 
valstija. Jie užmusza žiogas 
barstydami nuodingas selenas 
ju takuose. Kova ežia yra tik 
pusėtinai pasekminga nes iszi- 
tie insektai lekia ir mokslas 
dar neiszmane būda kaip sulai
kyti lekianezia gauja.

Florida, Louisiana ir Texas 
valstijose kur nuo 1906 m. Bu
reau of Animal Industry rimtai 
bando isznaikinti erkes, kurios 
užpuola galvijas, WPA darbi
ninkai prie to darbo prisidėjo 
peržiūrėdami ir pamerkdami 
galvijas.

Paprasta medžio erke, arba 
szunies erke, yra nesziotojai 
“Rocky Mountain taszkuoto 
karszczio (Rocky Mountain 
spotted fever), kuri liga yra 
mirtinga žmoniems. Szita erke 
vis augancziu skaitliu pasirodė 
per pereitus metus vidurinėse 
Atlantiko valstijose. Projektai 
jos isznaikinimui su WPA pa- 
gelba dabar veikia Delaware, 
Maryland, Virginia valstijose 
ir District of Columbia.

Per 68 metus cigoniszkas 
kandis (gypsy moth) isznaiki- 
no milžiniszka skaitliu vaisiu ir 
giriu medžiu per sziaurines ir 
vidurines Atlantiko valstijas. 
Kovoti ji Bureau of Entomolo
gy pasiuntė in 2,000,000 akru 
užkrėsta medžiu-žeme, maža 
armija paszalpiniu darbininku 
kurie nukirto 25,400 blogu me
džiu, apibarste 151,400 akru 
medžiu, kuriuos buvo galima 
iszgelbeti, isznaikino net 16,- 
000,000 kirmelaieziu, apsidirbo 
su 5,493,000 kiausziniu krūve
lių. Szitam milžiniszkam isznai- 
kinimo rojektui net $4,108,250 
FERA ir WPA pinigais paskir
ta pereitais dviejais metais.

Paszalpiniai darbininkai ir

gi peržiurėjo 3,000,000 akru 
Naujos Anglijos giriu isznai- 
kint žieminius tinklus “brown
tail kandžio, kuris yra labai 
pavojingas obuoliu ir laukiniu 
yyszniu medžiams.

Arizonos ir Floridos vatos 
laukuose kovojama “thurberia 
weevil” ir “pink boll worm.” 
Sziaur-rytudse ir didžiuliu Eže
ru valstijose WPA peržiuro 
32,000 akru kornu lauku, tikrai 
sužinoti kaip toli Europiszkas 
“corn-borer” nusigavęs. Ir 
West Virginija turi projektą 
praszalinti “cedar gall,” kuris 
iszsivysto cedro rudžio pintyje 
ir kuris greitai užpuola ir nai-Į 
kiną obuoliu medžius.

Nuo vieno szalies kraszto iki 
kito, paszalpos darbininkai ko
voja juoda rudi (black rust), 
balto puszio “blister” ir pana- 
szius augalu užkrėtimus. Jie 
prakirto kelia per suvirsz 4,- 
000,000 akru pusziuotu kalnu; 
visose 48 valstijose rasti ir isz
naikinti to medžio parazita.

WPA pinigai ir darbas taip
gi kovoja “coddling” kandi, 
gniusa, raudonąjį vora, medžio 
žieves vabala ir szakeliu rudi.

Daug pinigu kasztuoja kovo
ti szituos nusektus prieszus bet 
nekovoti juos bintu dar branges
nis dalykas. F.L.I.S.

Valdo Karaliaus Kalbalbadau’visa aieila lieda7!nž 
bausme valgyti ir smarkiai su-

Neturi jis karaliszkos karū
nos nei karaliszku rubu bet Lio
nei Logue yra svarbus žmogus 
karaliszkam palociuje. Jis yra 
valdytojom kalbos George VI, 
kuris mikezioja kaip kalba ir 
tai nuo mažo vaiko bet jo mo
kintojas ji valdo ir duoda pata
rimus kaip turi kalbėti todėl 
laike karūnacijos karalius taip 
aiszkiai kalbėjo per reidio.

Senis Baltrus
----- *—_

Skaiscziai pavasario saulu
tei sužibus dangaus auksztu- 
moje, pradėjo tirpti upiu, eže
ru ledai, nudilo nuo lauku snie
gas. Vos priesz savaite laiko 
minksztucziuko balto lyg drobe 
sniego pridengti laukai, rodos 
didžiausio ežero ar juru sustin
gusios bangos vingiavo, kiek 
akys mato, ei, ten tolyn, tolyn 
iki pat didelio miszko, o szia
dien jau. to viso balto žiemos 
patalo nėra, — gamta pabudo 
ir ima ruosztis prie naujo gyve
nimo.

Pavasaris eina! O su juo kar
tu ir lauku darbai.

Kumpeliu szeimynele nejuo
kais susirūpino kur ir ka sodys. 
O du jauni Jono Kumpeno su
nns stacziai negalėjo pavasariu 
atsigėrėti. Jiems rūpėjo ne lau
ku darbai tik artimas miszkas. 
Miszke pavasaryj galybe 
paukszcziu lizdus suka, kiauszi- 
nelius deda, paukszcziukus pe
ri.

Kiek jau kartu juos tėvelis 
pereita pavasari baudė, kiek 
motina jiedviem kalbėjo nekan- 
kyti paukszteliu bet vaikai ne
klausydavo, — pasprūdo isz te
veliu akiu ir kuria in girria.

Ir sziadien Jonukas su Juo
zuku pasislepia grinezios kam
pe naujus planus ruoszia. Jau 
ir vakaras, Kumpiene pakvietė 
vyra ir vaikuczius vakarienes.

Bet jie nesuspėjo susėsti prie 
stalo kaip sztai suurzgė Margis 
po stalu ir puolė prie duru.

— Nutilk, Margi, — sudrau
dė ji szeimininkas:

— Jonuk, pažiūrėk kas atei
na.

Vaiku nebereikejo daug ra
ginti. Priploja raudonas nose
les prie szalto .stiklo, spoksojo 
in vakaro tamsa bet nieko ne
buvo matyt. O Margis nerims
ta.

iFrieszkambaryje pasigirdo 
svetimi, nedrąsus žingsniai. 
Kas tai grabaliojo sienomis, 
jeszkojo duru.

— Juozuk, tarė tėvas: — ati
daryk svecziui duris.

Juozukas nubėgės pravėrė 
grinezios duris ir atszoko atgal 
iszsigandes. Priesz ji stovėjo ži-

bare.
— Baltruk, — pasakė ji man, 

— jeigu nesiliausi paukszteliu 
į kankines, jeigu vis toks žiaurus 
vaikas busi, Dievas tave nu
baus.

Bet asz savo motinėlės per
spėjimu nepaklausiau. Nusikal
tau ir priesz ja. Ir todėl teisin- 

i gas Dievulis nubaudė mane. 
| Viena szventa diena iszejo 
loveliai bažnyczion o man insa- 
ke pasilikti namu sergėti. Man 
to tik ir reikėjo. Užrakinau du
ris ir pats iii miszka! Paeiliui 
iszemiau apie penketą strazdu 
lizdeliu. Bet sztai, pamaeziau 
augsztai ąžuole dideli nepažin- 
stamu man paukszcziu lizdą. 
Nieko nelaukdamas inlipau in 
pat virszune. Žiūriu, lizde dido
ki kumpa-snapiai paukszcziu- 
kai tupi iszsigande. Asz pa
ėmiau viena isz lizdo ir palek- 
dinau. Nupuolė nebagas ant sza 
ku klykdamas. Imu antra bet 
sztai suužia ties mano galva se
niu paukszcziu sparnai. Pake

tas senelis, neregys žmogus.
— Garbe. Jėzui Kristui, — 

lėtai tarė senukas.
— Per amžius, — atsake 

Kumpiene.
— Ar tai tu, Baltrau?
— Asz, asz. Bet sakykite kur 

asz esiu. Asz pamecziau tikrąjį 
kelia ir pats nenusimanau kur 
atojas.

— Czia Kumpenas gyvena,— 
atsako szeimininkas.

— Ar Jonas Kumpenas? Man 
isz balso taip atrodo.

— Tas pats, Baltrau.
Nudžiugo senukas pas gerus 

žmones patekės. Dabar jau jis 
neabejojo kad ji nakvynėn pri
ims ir pavalgydins.

Pavalgo visi vakarienes.
Senis Baltrus pasakojo kas 

pasaulyje girdėt, kas mirė, kas 
ketina teketi ir už ko.

Bet jaunutis Kumpenukas 
vis su pasibaisėjimu žiurėjo in 
senuką, in jo viena visai isz- 
pleszta aki. Jos vietoje buvo tik 
gili duobe.

—Senuti, — paklausė neisz- 
kentes Juozukas: — kas-gi tau 
aki iszplesze?

— Mano sūneli, tai buvo bai
sus atsitikimas.

— Kas-gi, ar pleszikai užpuo
lė sužeidė? — paklausė Jonu
kas.

— Taip, vaikeli, ten buvo ple
szikai bet ne toki kaip tu ma
nai.

Visi su dideliu žingeidumu 
sužiuro in senuką. Jis tai jaus
damas, kiek nuraudo.

— Sunku man, vaikeliai, sa
vo jaunu dienu kvailystes ir 
kaltes pasakoti. Jau szeszesde- 
szimts trys metai kaip netekau 
akiu. Ir tai mane Dievas nubau
dė. Teisingas, Vieszpats, teisin
gas. ..

Senukas kuri laika negalėjo 
kalbėti tik aszaras braukė.

— Asz buvau tuomet dvyli
kos metu, — tese nusiraminęs. 
— Mano tėveliai, Dieve duok 
jiems Dangų, buvo labai geri, 
kaip ir jųdviejų, vaikucziai, tė
veliai. Asz-gi vienturtis motinė
lės sūnūs buvau labai padykes. 
Maloniausiu tuomet mano už
siėmimu būdavo karstytis po 
medžiu szakas, draskyt pauksz
teliu lizdus, metyti ir kankyti 
pauksztelius. Keletą kartu tė
velis man diržu davė bet negel
bėjo, — asz vis in miszka bėg
davau. ! j

Viena karta, kai sziadien at
simenu, pamaezius mane moti
nėlė, amžina jai atsilsi, kad asz( 
su dygliais paukszteliams akis

liau galva pažiūrėti kas per vie
ni. Bet nesuspėjau. Pajutau 
kad aptemo man akys, kad asz 

■ rituosiu;—puolu szakomis že
myn. Mano laimei ąžuolas buvo 
labai szakotas, iki pat žemei. 
Per szakas nusiritau ir smar
kiai susitrenkiau; in žeme. 
Kaip ilgai gulėjau, nežinau. Tik 
pabudau pas tėvelius grinezio- 
je. Bet tas mano iszbudimas 
pilnas buvo skausmo. Viena 
akis mano pasiliko ant skerna- 
gio paukszczio kojos o antra 
taip buvo sužeista kad ir ji in 
pora savaieziu apako. Mažai 
kas žino ta mano gyvenimo in- 
vyki ir jums, vaikucziai, papa
sakojau tik tam, kad nebūtumė
te net nei paukszteliams žiau
rus.

Dievas, kaip matote, net ir 
czia ant žemes smarkiai nubau
džia kaip mane už padarytus 
žiaurumus.

'Nutilo senis Baltrus. Jo bai
si veido iszvaizda geriausiai 
vaikams paliudijo kad jis teisy
be sako.

Pasižiurėjo Juozukas su Jo
nuku vienas in kita ir nuleido 
akis.

Motina ju ta žvilgsni suprato.
— Girdėjote vaikeliai, — ta

re ji: — kas atsitiko sziam se
nukui. Kiek kartu judu drau
džiau blogai nedaryti, būti gai
lestingiems o judu vis lizdelius 
draskydavote. Bet jau daugiau 
nedarysite, taip? Ar ne, sūne
liai?

— Nedraskysimo lizdeliu, — 
ir asz praszysiu Dievulio kad 
jųdviejų nebaustu.

Daug metu praėjo bet Juozu
kas su Jonuku laike duotaji mo
tinėlei pažadejima ir iszaugo in 
gerus žmones.

♦♦♦ *5*

Skaitykite “Saule”

Naujas Lietuviszkas

SAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

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

1
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Karalienes
Prižadas

vyras sziulose 'kalnuose. Kada 
tie mano szunes parodo dantis, 
ne juokus reiszkia! — Ir eida
mas Timotiejus glostė juos o 
jie tryne galvas in jo kelius.

------- -------- Iszgave Kripienes leidimą,
— Timotiejau, — tarė nu-ilinksmi trauke jiedu pas upeli,

džiugus*Katryte. — Tu klausei’Karszta ir tvanku buvo Dėdės 
Szv. Misziu! Į Jono grinczioje bet szimtą kar-

— Taip, asz negalėjau atsi-tu karszcziau dirbtuvėse prie
minti to žodžio; taip, asz buvau 
ant Misziu. Bet Steponas man 
daug apie ta visa sake. Jis nėra 
vyresnis iuiž mane bet daug ži
no; jis sakosi iszmokes Kate
kizmą nuo pradžios iki galui. 
Bet jis yra tiesus ir tvirtas, ne

krosniui. Praeidama Katryte 
bailiai pažiurėjo pro atviras 
duris. Ji niekados neiszdryso 
prieiti arti dirbtuvių bet isz sa
vo kambario mate per langa 
baisius vaizdus. Diena ir nakti 
tie suvargę vienmarszkiniai

toks kaip asz. Kada žmogus tie
sus ir tvirtas gali daug geriau 
viską iszmokti. Bet jie man vi
si buvo geri; užleido man dide
li akmeni nuo kurio asz visa 
galėjau matyti ir girdėti. Isz- 
tikro, buvo gražu, — pridūrė 
atsidusdamas berniukas. Nebu
vo nei dejavimu nei szauksmu. 
Altorius, gėlėmis padabintas 
atrodė labai puikiai ir pamoks
lininkas meldėsi tyliai o visi 
žmones klūpojo palenkė galvas, 
taip buvo tyku ir ramu net 
paukszteliu cziulbejimas buvo 
girdėt.

— O Timotiejau! Timotie
jau! — tarė jo mokytoja. — 
Jeigu asz bueziau žinojusi ir 
asz bueziau galėjusi nuvažiuo
ti.

— Tai ka ir asz sakiau, — at
sake Timotiejus: — Ka ir asz 
sakiau pamokslininkui. Nes po 
pamaldų, kada jis susidėjo vi
sus gražius rubus, Steponas nu
sivedė mane pas ji pakalbėti. 
Daug žmonių buvo ji apstoja, 
už tai asz ir įsakiau Steponui 
kad jis nenorės užsiimti su to
kiu kreivu berniuku kaip asz. 
Bet Steponas sake, jis priims 
meiliai. Ir jis man toks buvo 
geras, — geriausias pamoksli
ninkas kada asz kur sutikau. 
Pasisveikino su manimi, pa
klausė kur asz dirbu, ar asz ka
da buvau mokykloje ar bažny- 
czioje; asz pasakiau ne, bet pa
sisakiau kad jau gerai moku 
paskaityti ir pasakiau kad tu 
mane mokini ir kad Katekizmo 
jau iszmokau iki “septynių 
Sakramentu.” Jis mane pagyre 
ir liepe toliau mokytis nes gal 
už menesio jis vėl sugryszsias 
ir laikysiąs susirinkimą ar- 
cziau prie musu kad ir mes ga
lėtume nueiti. Ir reikalinga, sa
ko Steponas reikia melstis už 
darbininkus nes bile kada gali 
sukylimas pasidaryti. Jeigu tas 
pamokslininkas atvažiuotu ir 
kalbėtu in darbininkus jiems 
suprantama kalba, gal butu 
daug naudos. Bet musu darbda
vys nusistatęs priesz net ir ne- 
pranesza žmoniems kad yra pa
maldos. Jam daugiau kaip ke
turi metai kaip darbininkai ne
buvo pamaldose ir tada asz sir
gau, negalėjau nueiti. Bet kita 
karta asz tikrai nueisiu, — už
baigė berniukas. Pasikėlęs jis 
rengėsi vesti szunis prie van
dens.

— Asz eisiu su tavimi pas 
upeli. Kripiene neiszleidžia ma
nes vienos nei per vartus iszei- 
ti o czionai taip karszta! — at
sidusdama tarė Katryte.

— Isztiesu, — sutiko Timo
tiejus, — tu tikrai pabalai, su- 
džiuvai. Tu turi iszeiti isz czio
nai, nueiti kur vešu ir žalia; 
nuo dabar asz visados tave isz- 
sivesiu. Asz ir szunes kasdien 
tave iszsivesime kur gražu; ar 
ne, szunes? — Ir Maksis su 
Mingu isz džiaugsmo smarkiai 
sulojo.— Asz žinau, nelabai 
kam esu tikes, bet su szunu pa
galba asz apsaugosiu tave taip, 
kaip sveikiausias ir didžiausias

darbininkai dirbo ugnyje ir du
rnuose paskendo karsztu inži- 
nu, prie verdaneziu metalu ir 
tai be atsilsio, be vilties.

Jiems praeinant, vienas aug- 
sztas, juodbarzdis vyras svy
ruodamas iszejo isz dirbtuves, 
atsirėmė in siena ir sunkiai al
suodamas parvirto ant žemes.

— O, jis serga! Paszauk ka 
nors pagelbon, — persigandusi 
tarė Katryte.

— Nereikia, —atsako Timo
tiejus, — atsigaus, taip dažnai 
atsitinka.

Ir jam bekalbant vyras atsi
stojo, inkvepe oro ir vėl gryžo 
prie darbo.

— O, asz nežinau kaip jie ga
li datureti! — su pasigailėjimu 
tarė Katryte.

— Jie iszturi, — atsake Ti
motiejus.

— Asz meiliai norecziau su
teikti jums viena linksma liuo- 
sa diena, — te.se Katryte: — 
iszvežcziau juos in laukus arba 
in miszkus kur pauksztytes 
cziulba ir gėlės žydi, privež- 
cziau valgiu ir gerymui kad 
nors viena diena turėtu pasilsi. 
Jei Dede Jonas butu toks kaip 
mano tėvelis, asz taip padary- 
cziau; asz jiems iszkelcziau di
džiausi pikniką. Bet dabar nie
ko negaliu, — liūdnai užbaigė 
Katryte. — Asz nemanau kad 
Dede Jonas mane myli.

— Jis nieko nemyli, — atsa
ke Timotiejus, — ir jo niekas 
nemyli. Veik visi ji taip neap- 
kenezia 'kaip nuodu, labiausiai 
Benzonas kuris inkalbejo dar
bininkams kad kiti darbdaviai 
daugiau moka ir trumpesnes 
valandos tereikia dirbti. Jis bu
vo mieste. Asz viską žinau. Ir 
tie musu darbininkai tiki jam. 
O, kaip jie neapkenezia Dilio- 
no!

Atėjo jiedu prie upelio, su
sėdo ant akmens ir klausosi 
kaip vanduo pamažu cziutrlena 
o szunes taszkeesi, maudėsi 
vandenyje. Besileidžianczios 
saulutes auksiniai spinduliai 
dabino Katrytės veideli; van
duo atvėsino karszta Liepos 
menesio orą; ji atsirėmė in sa- 
manuota akmeni ir atsiduso.

— Timotiejau, atrodo kad vi
sur yra vien tik piktybe, neapy
kanta ir pavydas! Motina Pau
la sake kad Meile kaip saule — 
po baisiausios audras ir tam
siausios nakties, turi pasirody
ti. Bet asz nepermatau kaip ji 
czionai kada pasirodys.

Timotiejus, nesuprasdamas 
aiszkiai jos kalbos, tylėjo.

Kada szunes iszsiplukde už
tektinai, visi gryžo namon. Ir 
vėl jie pamate durnu kamuolius 
ir vėl iszgirdo baisui trenksmą. 
Artinantes jiems prie Dėdės Jo
no vartų, mažas, basas berniu
kas skubiai iszbego isz kasžin 
kur ir inspaudes maža laiszkuti 
in Katrytės ranka, pranyko 
taip skubiai kaip ir pasirodė. 
Tai buvo ražanezius kuri ji Ani- 
tai atidavė, in vyniotas in po- 
piera ant kurios buvo paraszy- 
ta:

NORS MAŽAS BET GERIAU- 
SES ŽUVININKAS.

iSzita žuvis, kuri sveria 60 
svaru yra didesne už maža žu
vininką, Douglas Bombard, vie
nuolikos metu amžiaus, kuris 
gyvena Santa Catalina,Kalifor
nijoj. Vaikas pagavo žuvi isz 
motorines luoteles. Buvo tai di
desne žuvis ne kaip pagavo E. 
A. Brewsern, 1907 mete, kuri 
svėrė 53 svarus. Žuvis vadinasi 
white sea bass.

' state ji savo gautąsias dovanas, Į 
gražia pintinėlė, kuria jai davė 
Joana per Kalėdas, ant sienų 
prilipdė keletą paveikslėliu. Di
delis paveikslas ant sienos 
szviete ir linksmino kambari — 
jis reiszke motinos meile kurios 
Katryte nepamena. Kripiene 
jai pasakė jog toji paveiksle 
motore tai. jos tėvelio motina ir j 
prie jos keliu buvo “didysis Jo
nas” ir “mažasis Jokūbas.”

— Sake man, jog jis kybojas 
valgojame kambaryje, — aisz-' 
kino Kripiene, — bet kaip bro-' 
liai susipyko, Jonas Dilionas ji 
ežia pakabino. Jis negalėjo in 
ji žiūrėti. Tai vienintelis meiles 
spindulis sziojo tamsioje grin
czioje.

“Panaite, begk pas Marku
lius! Begk, del Dievo meiles, 
begk!”

XIII.
Sukylimas.

“Begk pas Markūnus!” — 
Katryte kelis kartus perskaito 
nematyta raszta. — Gal but 
nuo Anitos, numirusio kūdikio 
motinos nes sztai ji gražina ma
no ražaneziu. Nežinau ka tai 
reiszkia!

— Nežinau, — atsake Timo
tiejus. — Gal jie vela turės pik
niką ir bijodami Diliono negali 
atvažiuoti tavęs pasiimti.

— O ne, tai negali buiti, — 
tai negali būti. — Kalbėjo Kat
ryte. — Anita nieko apie tai ne
žinotu. O ji ežia raszo “del Die
vo meiles.” Timotiejau, gal 
czionai kas baisaus atsitiks, 
Anita žino ir nori kad asz isz- 
begeziau! Žinai, Anita Benzo- 
no pati, — tese iszblyszkusi Ka
tryte.

— Taip? — nusistebėjo Ti
motiejus. — Asz girdėjau kad 
jis apsivedė su ateive. Nesusi
dėk tu su jais, — tese berniu
kas, — nesnlsidck su tuo buriu. 
Benzono žmona! Nežinai, kad 
jis tave ir ja nudurtu.

Katryte iszblankusi persi
gandusi stovėjo prie vartų.

— Tai perspėjimas, asz žinau 
kad tai perspėjimas. Turecziau 
pasakyti Dedei Jonui. Bet — 
Katryte atsiminė Markūnus, 
ražaneziu, kūdikio krikszta ir 
visus savo draugus. — Bet jis 
dar labiau supyks ant manes.

— Jeigu dabar nueisi pas ji 
su ta pasaka apie Benzona, jis 
tikrai perplysz isz piktumo, — 
iszmintingai tarė berniukas.

— Bet, — silpnu balsu atsake 
jauna mokytoja: — asz turiu 
jam pasakyti! Jeigu kas bai-' 
saus ežia atsitiks, Dede Jonas 
turėta žinoti, taip, kad galėtu 
sergėtis. Jis turėtu žinoti, asz 
turiu jam pasakyti. Matai, jis 
dabar ant verandos.

'Nieko nelaukdama pro var
tus juodu taku Katryte nusi
skubino in veranda kur, rankas 
giliai subrukęs in kiszenius, 
Dede Jonas rustus, rodos pri
jausdamas nelaime, pamažu 
vaiksztinejo. Jis net nepažvel
gė in maža baltai pasirėdžiusia 
naszlaite kuri skubiai priėjo 
prie jo: jis retai kada pažvelg
davo ar prakalbėdavo in Katry
te.

— Szi vakara Katryte neno
rėjo vakarienes ir veikiai nuėjo 

Į in savo kambari. Ant -stalo pa-

Szi vakara Katryte pastate 
lempa taip kad ji nuszviete pa
veikslą. Motore paveiksle i;odos 
su pasigailėjimu žiurėjo in 
vargsze Katryte. Meile, meile! 
A, kaip Motina Paula sake, kur 
nors už juodu debesų žibėjo! 
Dede Jonas negalėjo jos užge- 
syti. Sziojo liūdnoje vietojo 
Katryte atsiminė meile, nepa- 
mirszo ko meile mokina.

Musu mažoji tremtine sukal
bėjus poteriais, nuvargusi, nu
ėjo miegoti: Joanos laiszka ji 
pasidėjo po priegalva o ražan
eziu paėmė rankose. Veikiai 
vienok, Katryte atsirado Sap
nu Žemoje. Tas didelis paveiks
las ant sienos pa-sirodo jai tik
renybe. Szypsojanti moteriszke 
pasiszauke ja prie saves. Didy
sis Jonas ir mažasis Jokūbas 
isztiese jai savo rankas.

— Tu turi juos mylėt, Katry
te, — mylėti abudu, — tarė jai 
moteriszke kaip staiga, tokszt! 
Viskas isžnyko. Katryte pravė
rė akis ir pamate stovinezia 
prie lovos Kripiene bcszau- 
kiant:

— Kelkis, mergele, — del 
Dievo meiles, kelkis ir begk isz 
czionai! Visas kainas liepsnose!

XIV.
Nesuprasdama isz syk kas at

sitiko, Katryte labai nusistebė
jo pamacziu'Si nuszviesta nepa
prasta raudona szviesa kamba
ryje. Net didysis paveikslas bu
vo aiszkiai matomas.

— Vaje! — suszuko Katryte 
žiūrėdama inszale lovos stovin
ezia žmogyste kuri savo palai
dais plaukais atrodo lyg raga
na nakties sapne. — Kas atsiti
ko?

— Teismas, vaikeli, teismas! 
— atsake moteriszke. — Kelkis 
greitai! Eik, redykis ir begki- 
me. Atėjo Dilionui teismo die
na. Darbininkai sukilo ir užde
gė visas dirbtuves. Jie nei ak
mens ant akmens nepaliks, ar 
girdi juos ?

Taip, Katryte girdėjo. Jos 
szirdis pradėjo smarkiai plakti, 
kraujas gyslose tarsi sustojo 
bėgiojus; ji girdėjo baisius in- 
irtusios mynios szauksmus.

— O, begkime -greitai, begki- 
me! — tarė Katryte .skubiai už- 
simesdama drabužius. — Kur 
Timotiejus ir Dede Jonas?

— Timotiejus žemai. Tavo 
Dede? — neklausk manes, vai
keli kur jis yra. Jis szia nakti 
nebuvo namie.

— Bet jo tenai nėra?
— Asz nežinau, mergele, asz 

nežinau. Ar tu ji neporspejai 
vakar? Ar kiti ji neperspejo jog 
dalykai taip ilgai negales eiti. 
Bet jis nepaisė, jis juos spaude! 
Vieszpatie, pasigailėk musu! 
Ar girdi? — Ir vėl žiaurus di
džios minios balsai atsikartojo.

— Vieszpatie, pasigailėk mu
su, tik paklausyk! Eik, eik, vai
keli. — Kripiene paėmė szalta 
Katrytės ranka. — Timotiejus 
szunis paleido, mes suspėsime

MAŽAS ITALISZKAS 
KARALAITIS.

Sztai susipažinkite su mažu
karalaicziu Emanuelium, šune
liu karalaites Piedmont, anūkė
lis Italiszko karaliaus Vikto- 
lio—Emanueliaus. Karalaitis 
yra impedžiu Italiszko sosto.

iszbegti in kalnus iki liepsnos 
czionai pasieks. Begkime?

Pagriebus Kripiene Katryte 
už rankos vede ja per tamsu 
karidoriu trepais žemyn kur 
nieko nesimatė kol jodvi iszejo 
ant verandos. Timotiejus iszba- 
les .stovėjo ir laike szunis už re
težio; tieji isz baimes nekan- 
triavo, staugė, lojo.

— Nutilkit, jus žiopliai, nu
tilkite! Ar-gi asz jusu neiszve- 
siu? Mes visi begkime in kal
nus jeigu judu taip neszokinesi- 
te. Einam, mama! Katryte!

Pasileido jie bėgti juodu ta
ku kur cedaru medžiai apstoja 
ji savo nykiais szeszeliais. Tik 
sztai staiga szunes pradėjo szo- 
kineti ir kaukti, draskytis. Ti
motiejus nebegalėj o toliau ju 
vesti.

— Eikit, sakau! Kas yra jums 
beproeziai! — suriko Timotie
jus. — Ai! — iszsigando Timo
tiejus ir aszoko atgal. — Kas 
ežia? — Isztikruju kas tai juo
das gulėjo tamsoje prie jo kojų.

—-Tai gaspadorius! — suri
ko Kripiene. — Tai Jonas Di
lioms, užmusztas, nebegyvas! O 
Vieszpatie! Begkime kuiogrei- 
cziausia! — persigandusi szau- 
ke motere. — Mes jam nieko 
nebepadesime. Jis nebegyvas, 
nebegyvas!..

Bet Katryte netikėtai nugir
do silpna isz mirsztancziojo lu
pu baisa.

Dede Jonai! Dede Jonai! — 
suszuko persigandusi. —■ Kri
piene, Dede gyvas! Asz girdė
jau ji alsuojant... tikrai girdė
jau.

— Tau taip rodos, vaikeli, jis 
numiręs. Einam, sakau! Nebera 
jam pagialbos.

— Ne, Kripiene, ne! Klau
syk, klausyk! — drebaneziu 
balsu kalbėjo Katryte.

— Vandens... — pasigirdo 
silpnas balsas: — del Dievo 
meiles, vandens, vandens!...

— Ar negirdi? Jis praszo van
dens. Dede Jonas... vhrgszas 
Dede Jonas! Mes ji negalime 
taip palikti! — sunkiai alsuo
dama tarė naszlaite.

— Galime ir turime, vaikeli, 
ji palikti!— ruseziai atsake 
Kripiene. — Asz turiu gyventi 
delei vargszo sunaus, turiu ji 
užlaikyti, jis vienas negales gy
venti. Asz turiu užlaikyti Timo
tiejų. .. Einam!

— Vandens ... — vela sude
javo mirsztantis. — O Dieve, 
duokite vandens!

— Dede Jonai, taip, asz atne- 
sziu... asz atnesziu vandens !—- 
tarė Katryte. Tekina nubėgo in 
grinezia, tamsoj, pati nežinoda
ma kaip, surado stiklą ir prilei- 
dusi vandens, atnesze mirsztan- 
cziam.

— Pakelk Dedei galva. — ta
re Katryte Kripienei, kuri lyg 
pastirus tyliai .stovėjo tamsoje. 
O, praszau, pakelk vargszo De-( 
dės Jono galva, palaikyk iki' 
asz induosiu jam vandens. Ma
tai, asz negaliu!

Nei žodžio netarus Kripiene 
iszpilde Katrytės insakyma. O 
ji, vargsze, mažoji mergele, lai-1 
ke vandens stiklą prie lupu, ku-; 
rios nei karta neisztare jai mei- 
lauls žodelio. Bet dabar Katryte Į 
apie tai negalvojo; jos szirdis 
buvo pilna meiles ir pasigailėji
mo. Pasėtos jaunoje sieloje vie
nuolyno namuose meiles sekios, 
dabar iszdygo, sziojo valando
je pražydo.

— Vargszas Dede Jonas! O, 
asz negaliu ji taip czionai pa
likti, negaliu leisti jam numir
ti ! Asz nesitikiu kad jus czionai 
pasiliksite nes jis ne jusu de
de bet asz turiu pasilikti! Kas
žin ar mes negalėtumėm ji pa
traukti toliau po medžiais, ten 
butu jam geriau... Ar nepa- 
butumete iki asz nubėgsiu in 
vidų ir atnesziu jam priegalve?

— Tai tu manai ežia ir pasi
likti, tu kūdikis, busi viena su 
tuo kieta-szirdžiu seniu? — 
piktai szaipydamos paklausė 
Kripiene.

— Asz turim, — silpnu balsu 
atsake Katryte. Ji pati drebėjo 
isz baimes vargsze, — nes buvo 
tiktai trylikos metu. — Matai, 
jis mirszta, mirszta, vargszas 
Dede Jonas!

— Temirszta, tu žiople, o kas 
tau! Ar nežinai kad visi jo tur
tai tau pasiliks ? — bare Kripie
ne. — Tai tu verti mane su Ti
motiejum eiti o pati viena pa
silieki ?'

— Ne, ji nebus viena! — pra- 
szneko Timotiejus, kuris visa 
laika klausėsi jųdviejų kalbos. 
■— Ji, mama, nebus viena nes 
asz jos nepaliksiu! Jeigu ji czio
nai pasilieka, szunes ir asz pa
siliekame. Ar ne szunes? Mes 
Katrytės taip ncapleisime. Ma
ma, nežinai Katekizmo pasako
jimu bet Katryte ir asz žinome: 
tamsta gali eiti in kalnus o mes 
pasiliekame. Skubėk, mama,” 
'—iszmintingai tese berniukas: 
— nes laikas paszaukti ugnia
gesius pagelbon.

— Tiesa, eik, tamsta, eik! — 
tarė Katryte. (Toliaus bus.
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Dr. L Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

Girdėjau kad mieste Szenadori, 
Žmogelis turi varga dideli, 

Su savo boba, 
Kad ja kvaraba.

Savo vyrui nuolatos kerszina, 
Ir pabėgimu gazdina, 

Tai-gi, o jau bobele sena, 
Bet pasiutus gana, 

Da ir daugiau apie ja žinau, 
Bet daugiau apie tai ne

dainuosiu.
* * *

Kas su Skrantono merginom 
darosi,

Jeigu nuo vaikinu kratosi, 
Liepe Angliszkai mokytis, 
Tada galės prie ju gretytis. 
Da paliepė ir ežiu kramtyti, 
Žaliom scilėm spjaudyti, 
Tada tik Lietuvius mylės, 
Ir kalbėtis su juom gales.

Vaikinai kitokios rodos neturi, 
Jeigu mano paeziuotis tai ant 

ITngarkos žiuri,
Isz tokiu mergicu visi juokėsi, 
Ir prie Ungarkaicziu gretinasi, 

Su joms apsipaeziuoja, 
Gražiai ir meiliai gyvuoja.

* * *
Jeigu norite sorkes matyti, 

Turite in New Yorka nusiduoti, 
Pamatysite kaip tenais sporte- 

lei iszoka, 
Kaip kas tik moka.

Isz pradžių kaip sustoja 
dairosi,

Kožnas iszsižiojas, rodos pra
ryt ka taikosi, 

Pradeda alkūnes kilnoti, 
Kaip varna rengėsi lėkti,

Ir leidžiasi su dideliu szturmu, 
Su ariamo jauezio miklumu, 

Kaip arklei aleinyczio vėžlioja, 
Merginoms ant pirsztu min

džioja.
Ne dyvai tai praktikas atsi- 

buvineja,
Turi miklintis per diena nu- 

sisedeja,
Geriau kad knyga in ranka 

paimtu,
Ka naudingo perskaitytu, 
Tokiose guogese negerai, 

Vieni tusztumai ir pelenai, 
Skaityt ir raszyt nemoki, 

Vos kojas paveiki o džika szoki, 
Juk isz to.duonos nevalgysi,
Iszmok koki amata tai geriau 

turėsi.
O tos mergicos ka ant szokiu in 

urvas valkiojasi,
Isz tokiu motinos džiaugsmo 

neturėsit,
Ba jeigu nuolatos szoks, 

Tai ir dorybes rubeži perszoks, 
Tada motin su dukra dejuosi, 
Sarmata nuo žmonių turėsi.

Tegul tavo dukra namie sėdi, 
Dirba viską ir nesigėdi, 

O tada bus gera gaspadine, 
Nebus naktine bambiline.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balzamuotoju it 
i Geriausia Ambulance — 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- įč 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Tf 
Grabu. Laidoja nu- |8 
mirelius pagal naujau- |Į 
šia mada ir mokslą. |į

Turiu pagialbininke ji 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strut 

Bell Telefonai 538-J ____ j
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA, fcz ^jĮjl]
— Petnyczioj pripuola P.M. — Isz priežasties mažai vie- .

Szkapliernos.
— Szerifas davė žinia dau

geliui saliuninkams paviete 
kad stotu in suda ant iszsiteisi- 
nimo pardavinėjime svaiginan- 
cziu gerymu ir laužymo tiesu. 
Tarp daugelio randasi ir sekan
tieji: Frane Lukasziunas-Cze- 
pulis, Katre Džiadosz, Petre Sa- 
duski isz Mahanojaus, Stasys 
Kasputis, isz Tower City, Pra
nas Janoskis isz Schuylkill Ha
ven. Valdžia stengsis atimti 
visiems laisnus.

— Ir musu aplinkinėje duo
dasi in ženklus dideli karszcziai 
bet jokiu nelaimiu nuo saules 
spinduliu da nebuvo. Kaip ko
kia diena karsztis daeina lyg 
szimto laipsniu.

—• Jonas Petrauskas, 16 
metu, kuris pabėgo isz pataisos 
namo Kis Lyn, likos suimtas 
Hazletone, ir nusiunstas adgal 
in ta (prieglauda. Vaikas aisz- 
kino, kad del to pabėgo kad 
galėtu lankyti savo serganczia 
motina. Buvusis jo draugas ji 
pažino ir pranesze dažiure to
jams, kurie pribuvo ir pasiėmė 
ji adgal.

-— Franeiszka, pati Mikolo 
Stepanavicziaus, 339 W. Maha- 
nby Avė., sugryžo isz Ashlando 
ligonbutes jausdamasi daug 
sveikesne po pabuvimui ligon
buteje kėlės sanvaites po prie
žiūra geru daktaru.

— Pana Beatricija Ilsis isz 
Hollis, L.I.N.Y., lankosi pas 
teta ponia E. Kalwick ant 419 
W. Spruce uly., kaipo ir pas Re
gina ir Mare Ancerevicziutes 
ant 409 W. Centre uly. Pana 
Ilsis pripažino buk musu mies
telis Mahanojus yra puikus an- 
glekasiu aplinkinėj miestelis.

Frackville, Pa.,— Ana diena 
poni Mare Milutiene, aplaike 
žinia nuo savo sunaus, dakta
ro Juozo Miluczio, buk jisai li
kos paženklytas per valstija 
Virginia kaipo narys Dental 
Health Division. Jaunas dak
taras yra užbaigęs auksztesne 
puiblikine mokslaine czionais, 
lankėsi Pittsburgh^ Universi
tete ir sziadien randasi Bosto
no Forsyth Ligonbuteje. Savo 
nauja dinsta apims Rugsėjo 
menesije. Juozas yra gimęs 
Shenandorije. Linkime jau
nam daktarui laimingo pasise
kimo.

Juso Senas Prosas Vertas $1
Czia stebėtina gera proga permainyti juso sena prosą ant 

naujo proso; Szita kompanija ir daug pardavėju szioj ape- 
linkėje, pavelys jumis $1.00 už juso sena prosą jeigu pirksite 
nauja moderniszka elektrikini prosą. Pasinaudokite isz tos 
progos! Doleris yra dolerium.... ir turėsite gera nauja prosą!

Duokite mumis juso ,sena prosą kada pirksit nauja. Jeigu 
juso senas elektrikinis prosas bus seniausias isz sugražintu 
prosu tada gausite nauja 1937 prosą visiszkai dykai ir galėsite 
patis iszsirinkti bile koki nauja prosą. ’ . . e

f. PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
L i____  IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

tos vietinėje ligonbuteje del 
gydymo vaiku paralyžiaus, da
lis ligoniu, likos perkelti in Ash- 
lando ligonbute.

— Nedelioje po piet kuni
gas Degutis suriszo mazgu mo
terystes pana Violeta Logan su 
Nayash Osinsku.

St. Clair, Pa. f Andrius Ma
nelis, kuris kitados gyveno Gil- 
'bertone, mire Schoentown, 
Utarninko ryte. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero pa
rapijos. Paliko paczia, penkis 
vaikus, seserį ir broli czionais 
ir viena sesere ir broli Lietu
voje.

AR ŽINOTE KAD
—• Petro Sąntuzza, Meksi- 

koniszkas žuvininkas gyvenan
tis San Diego, Kalifornijoj, su
gavo 14 svarini “Bass,” kurio 
viduriuosią rado kita žuvi, ku
rioje radosi mažas auksinis 
medalikas kuri jo dukrele pa
mėtė laike maudymosi mario- 
sia.

—■ Verte visu mokslainiu 
Suvienytosia Valstijosia likos 
apskaityta ant 13 bilijonu dole
riu. Ant kožno.mokinio kuris 
lankosi in taisias mokslaines 
pripuola po 450 doleriu.

—‘ Szeimyna Robertu Man- 
ary isz Thessalon, Ontario, Ka
nados, turi vienuolika vaiku, 
27 anūkus, 21 pra-anukus ir 
viena pra-pra-anuka, viso 60. 
Toje szeimynoj nemire nei vie
nas narys. 1

Asz, V. Tamaszauskiene pa- 
jeszkau savo vyro, Antano Ta- 
maszausko ir sunaus, Stasiuko 
Tamaszausko, 12 metu amžiaus. 
Mano vyras mane apleido ir pa
siėmė su savim sunu. Abieju pa
veikslai virszui patalpinti. 
Duokite žinia ant adreso:

Mrs. V. Tamaszauskiene,
7 Bridge St. Paterson, N. J.

' (J.23

NUŽUDĖ IR SUDEGINO 
SAVO TĘVA.

Olesko, Galicija., — Kaime1 
Nova Zavotla, gyveno 73 metu 
amžiaus senukas, Jonas Bod- 
nik, ūkininkas, kuris prijautė, 
kad neužilgio turės mirti, pa
dalindamas savo gaspadorysta
terp keturiu sunu, bet su toms 
iszligoms, kad vaikai jam duos 
prieglauda ir duona lyg pabai-i 
gal jo gyvasties. Isz to nebuvo 
užganadytas sūnūs Jokūbas, 

' per tai lankei atsibūdavo terp 
I sunaus ir seno tėvelio barniai 
i ir gincziai. Tiria diena sūnūs 
I atėjo pas tęva ir pradėjo vela 
bartis. Tėvas negalėdamas nu- 
kensti tuju nuolatiniu barniu 
ir paniekinejimu, kirto su 
kumszczia šuneliui per veidą, 
liepdamas jam tylėti, po tam 
tėvas bego laukan isz grin- 
czios, bet Jobukas pasivijo tę
va, uždavė jam kėlės kumsz- 
czias per galva ir senukas kri
to ant kiemo, po tam pagriebė 
kirvi ir pradėjo kapoti tęva. 
Kada tėvas jau buvo negyvas, 
sukrovė dideli lauža ant kie
mo po tam užmėtė lavona ant 
laužo ir uždege. Kada ji aresz- 
tavojo ir uždare kalėjime tai 
visai nesigailėjo ka padaręs, ir 
da juokėsi kada jam pranesz- 
ta, kad už tai bus pakartas, 
turesjiadaihm ht mh mh hhhh 
trauks losa, tai jijie tdpati apl

NUMIRĖLIS SUGRYŽO.
Krokava, Lenk.—Kada Mas

kolius pradėjo mobilizavoti ka
riuomene ant prisiartinanezios 
kares, likos paszauktas in re- 
vervistus Jonas Kalemba, rasz- 
tininkas isz czionaitinio sūdo, 
palikdamas dideliam nuliudi- 
mia savo jauna paczia Karoli
na. Jonas tankiai raszydavo 
pas savo paczia, bet kada Mas
koliai apleido ta aplinkinia, 
motere daugiau negirdėjo nuo 
savo vyro, o kada kare užsibai
gė, sugryžtanti draugai davė 
žinia moterei, buk josios vyras 
mirė nuo žaiduliu ligonbuteje, 
atsirado Budintojai, kurie po 
prisiegai pasirasze ant tojo da- 
neszimo.

Motere apturėjus pabudini
mus kad jos vyras yra miręs, po 
kokiam tai laikui isztekejo už 
vyro brolio ir gyveno laimingai 
susilaukdama kelis vaikus su 
juom. Bet sztai jui gyvenimas 
persimainė ant nubudimo. Ne- 
senei kada visi sėdėjo prie stalo 
valgydami pietus, kas tokis pa- 
barszkino in duris Kalembie- 
nes. Tarnaite nuėjo atidalyti 
duris ir pranesze gaspadinei 
buk koks tai nepažystamas 
'žmogus stovi prie duriu ir mel
džia pasimatyti su ja. Motere 
nuėjo Ipažiureti kas tai galėtu 
būtie. Po keliu minutu davėsi 
girdėt riksmas prie duriu ir ro
dos, kad kas tokis sukrito ant 
slenksczio. Moteres vyras isz- 
bego laukan ir pamate gulint 
motere o szale jos stovėjo jo 
tikras brolis Jonas. Dasipra- 
tes brolis kas czia užėjo, su
spaudė jam delną ir pradėjo 
gaivyt apmirusia, kuri buvo jo 
visa viltis. Brolis nieko nesa- 
ke, kaip: “Matote, kad esmių 
gyvas, sugryžtu isz Mongolijos 
bet neardysiu jum gyvenimą ir 
jusu laime!” Su tais žodžiais 
isztrauke revolveri, paleisda
mas szuvi sau in krutinę ir 
krito prie kojų savo moteres.

Skaitykite “Saule”

PASIKELELIU KARIUOMENE INEINA IN BILBAO MIESTĄ.
Sztai pirmutinei pasikeleliu kareiviai kurie inejo in užimta miestą Bilbao po 80 dienu ap- 

siaubimo. Gyventojai pasielgiamo gana malsziai kada kareiviai inejo in miestą. Didesne'da
lis pasveikino ingaletojus.

DARBO ŽINUTES
Tamaqua, Pa. — Coaldale ir 

Nesquehoning aplinkines ka
syklos da vis nedirba isz prie
žasties nesupratimo kas kisza- 
si darbo laiko. Manoma kad ir 
kitos aplinkines kasyklos turės 
sustoti.

Cleveland, Ohio. — Vaistine 
milicija kuri pribuvo in czio
nais užlaikyti paredka laike 
straiko, pradėjo kraustytis na- ■ 
mo nes viskas jau apsimalszino į 
bet mažas pulkelis pasiliko del 
apsaugojimo darbininku kurie 
geidžia sugryžti prie darbo.

Bentleyville, Pa. — Angleka- 
siai Marianna, Ellsworth ir 
Cokeburge da vis straikuoja 
isz priežasties plieninio strai
ko.

^Lansing, Mieli. — Visi troku 
varytojai iszejo ant straikos. 
Manoma kad apie 30 tukstan- 
cziai iszejo ant straikos visoje 
valstijoj Michigan. Ergelis ki
lo isz priežasties mažos mokes- 
ties.

—< Jonas Protarpoin, tur
tingas kuipczius Seattle, Wash., 
susipažino su mergina Ai- 
mee Stoddara, kuri ateidavo in 
jo kroma su pirkiniais ir in me
tus po tam su ja apsipaeziavo, 
ji yra jaunesne sesuo jo mo
tinos, kuria čigonai pavogė, 
kada turėjo vos metus ir kurios 
motina nemate, o jisai apie ja 
nieko negirdėjo.

PARSIDUODA FARMA.

100 akeriu, 80 akeriu dirba
mos žemes, 7 ruimu namas, 
elektrikas, visztu namai ir di
delis tvartas. Didelis sodas. 
Parsiduos ne per brangiai.

■ Edward Austrą,
R. D. 1 Brandonville, Pa. 

2t.)
PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pasti tyta ir kas-kart pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes Ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahaioy City, Pa.

ISZLIETUVOS
NEKASK KITAM DUOBES, 

PATS INKRISI.
Skirsnemune.,— Czionaię ap

ylinkes ūkininkas V., nesuge- 
bejo ūkininkauti, prasiskolino 
ir jo ūki Žemes Bankos ruosze- 
si parduoti isz varžytynių. U- 
kininkas V. buvo labai pavy
dus žmogus, todėl jis nuspren
dė ūki labai nualinti. Ta jis ir 
invybjde. Nukirto vaisinius 
medelius, nualino žeme, nuvar
gino gyvulius ir labai apardė 
trobesius, jog jie vos laikėsi. 
Kada ūki isz varžytynių nupir
ko vienas žmogus, tai jis nuo 
pirkimo atsisakė. Antra kana, 
ūki isz varžytynių nupirko vie
na ponia, kuri pasirodo, buvo 
ūkininko V. brolio, stambaus 
valdininko pati, ir ūki vėl pa
ežiam senam savininkui dovan
ojo. Dabar ūkininkai V. vėl 
paežiam teks pakelti tycziomis 
nualinto ūkio vargus.

PER ATLAIDUS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Kalviai, Traku apskr.,—Czia 
buvo dideli Szv. Antano atlai
dai, in kuriuos suplaukė gana 
daug žmonių isz tolimu kampu. J prūdely nuskendo jo 7 met. am-
Esant daugeliui žmonių atsira- žiaus duktė, kuria po valan
čio nemaža iszsigerusiu ir pra-' dos dingimo surado ir isztrau- 
dejo suvesti senas sanskaitas.' ke isz vandens, bet nebeatgai- 
Kilo musztynes, per kurias bu
vo. užmusztas vienas Alszinin- 
ku kąimo vaikinas.

DIDELIS GAISRAS
GRUZDŽIU VALSCZIUJE.
Gruzdžiai. — Gulbinu kaime

del nežinomos priežasties kilo 'prie staliuko gere trys žmones:
gaisras kuriame sudege 5 gy- Hu vyrai ir moteris.
venami namai ir 10 kitu ūkio j vi 
trobesiu su visais intaisymais. iszsitrauke revolveri ir pareisz- 
Nuostoliai siekia apie 150,000 kės: “Czia yra trys kulkos: 
litu. Visas turtas neaipdraus- tau, moterei ir man,” — szove

Spėjama, kad bežaisdami in antraji vyra Juozą Skrinski 
padege A. Czesniko mažame- kuri vietoje užmusze. Juozeno 
ežiai vaikai.

tas.

moteris, kuri taip pat jau apie 
’•" 21—~____ _ 50 metu amžiaus, tuojau spru-

-----  ------------ pro durįs> 0 Juozenas czia 
— Kėdainių ap- paf nusiszove. Priežastis: pa-

JAUNIAUSIOJI MOTINA 
Kėdainiai.

skrities ligonbuteje Elena Jo
naitiene isz Montviliszkiu kai
mo, Krakių valscz., vos turėda
ma 14 metu amžiaus, pagimdė 
sveika kūdiki. Sveika ir pati 
motina. Tai, tur but, bus viso
je Lietuvoje jauniausia motina.

SMARKI VIESULĄ PADA
RE DAUG BLEDES.

Klaipeda.,— Sziomis dieno
mis Laukuvos apylinkėje, Že
maitijoje siautė nepaprasta 
viesulą, kuri padare labai daug 
nuostoliu. Pakilęs viesulas 
nepaprastu greitumu viską pa
keliui naikino. Griovė namus, 
daržines, tvartus, jaujas, malū
nus. Rove ir lauže stbriausius 

medžius, vartė tvoras, reidio 
dratus ir telefonu stulpus. Vie
sulą, kaip žmones pasakoje, 
pradėjo nuo Kaltinėnų ir vis 
smarkyn eidama link Lauku
vos ir Tveriu viską vartė ir ro- 
ve. Laukuvoje, Karužiszkiu 
kaime pridaryta labai daug 
nuostoliu.

PAVILIOJO MOTERE IR DA 
PALEIDO SZUVI.

Radviliszkio gyventojas V. 
Stupelis paviliojo savo bieziu- 
lio motere ir su ja gyveno. 
Kaip ibicziulis del to reiszke ne
pasitenkinimu ir apie tai vie- 
szai kalbėjo, tai Stupelis uly- 
czioje sutikės bieziuli eme 
muszti, o kaip tas muszamas 
pargriuvo žemen, Stupelis isz-; 
sitrauke revolveri ir szove in 
gulinti. Sziauliu apygardos 
teismas Strypeli nubaudė 4 me
tais sunkiuju darbu kalėjimo ir 
susiaurino pilietines teises. 
Stupelis, nepatenkintas apy
gardos teismo sprendimu, Rū
mams padavė apeliacijos skun
da, bet Rūmai jo skunda atme
tė.

NUSKENDO MERGAITE.
Alsėdžiai.,— Jurgaicziu kai

me, Alsėdžių valscz., J. Pūpszio

vino.

KRUVINAS ATSITIKIMAS 
DEL MEILES. .

Sziomis dienomis Sziauliuose 
buvo szitoks invykis: Vilniaus 
u!ly., Milasziaus restorane

Staiga
vienas vyras G0 metu amžiaus 

irusi szeima. Juozeniene my
lėjosi su Skrinskiu, nuo kurio 
jau ankseziau buvo susilaukusi 
kūdikio.

MIRĖ 104 METU SENUKAS.
S. Kalvarija.,— Neseniai Su

sirinku kaime, mirė 104 metu 
amž. senukas Oliszkeviczius. 
Senelis iki pat mirties jau
tėsi stiprus ir dirbo visokius u-
kio darbus. Apylinkes žmones 
seneli Oliszkeyicziu labai my
lėjo ir gerbe, kaipo gera, san- 
žininga ir darbsztu žmogų. 
Priesz keletą metu mirė jo pa
ti, kuri taip pat gyveno arti 100 
metu. . , i . ii . i i *

t - __________

ARBA SŪNAITI APIPIAUS-
TYK, ARBA NEGAUSI 

PALIKIMO DALIES.

Kaunas.,—Žydu spauda pa
sakoja apie beveik anekdotisz- 
ka invyki, kuris tyliai prabėgo 
paežiam Kaune. Reikalas eina 
apie stambu patikima, kuri pa
liko vienas stambus Laisves ai. 
ir kitu ulycziu namu savinin
kas. Palikuoniu butą apie .de- 
setkas ir kiekvienam teko apie 
70,000 litu dalies. Vienas pali
kuonis atvyko dalies atsiimti 
isz Francuzijos ir kartu parsi
vežė keleto amžiaus savo vai
ką. Bet senele tuoj patikrino, 
kad anūkas nėra tikejimiszkai 
ajpipiaustytas ir labai susisie
lojo. Prasidėjo barniai ir rei
kalas priėjo net lygi to, kad 
tam palikuoniui buvo pastaty
ta griežta sanlyga: apipjaus
tyti tikejimiszkai savo sūnai
ti, o jei ne, tai negaus dalies. 
Nors labai spyrėsi palikuonis, 
bet pagaliau pasidavė Sz. m. 
vaikutis, jau gerokai Francuz- 
iszkai kalbas, buvo neseniai 
apilpiaustytas ir tajda jo tėvas 
gavo savo palikimo dali.

AUTOMOBILIS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Salocziai., — Biržų apskr.^ 
Kurpalaukio 'kaimo gyventojas 
Jokūbas Brazauskas buvo nu
važiavęs in Biržus pirkti gre
bėstu. Važiuojant namo yien- 
kiemije, Pabiržės vals., jis pa

mate labai smarkiai atvažiuo
janti automobili. Automobilis 
ji užkliudė ir nubloszke szalin. 
Priėjus žmonėms, jokios suža
lojimo žymes nebuvo matyt, 
bet J. Brazauskas buvo negy
vas. Mate ta važiuojanti auto

mobili žmones pasakojo, kad 
jis važiavęs labai kreivalioda- 
mas ir labai smarkiai. Užmusz- 
tasis Brazauskas buvo mažaže
mis ūkininkas, apie 60 metu 
amžiaus.

AUTOBOSO NELAIME.
Klaipeda.—Ties Vilkycziu—• 

Alksnėnų plento kryžkele sunk
vežimis, norėdamas prasi
lenkti su ūkininku vežimais, 
užkliuvo už plento pakraszczio 
medžio ir invirto in griovį. 
Trys žmones buvo sužeisti: mė
sininkai Juraitis, Schiller ir 
moteris Leitner. Pastarosios 
sužalojimai buvo tokie sunkus, 
kaįd ji ta paczia diena Szilutes 
apskr., ligonbuteje mirė.

LIETUVOJE PASKENDO 
10 ŽMONYS.

Kaunas.,—Szimet visoje Lie
tuvoje skendo apie 60 žmonių 
isz tojo skaitliaus 50 žmonių 
buvo iszgialbeta, o 10 prigėrė..

KELIONEI IN LIETUVA

Nuolatinis Susisekimas
NEW YORK — KLAIPEDA

(Per Gotbenburga, Szvedija)
Laivu iszplaukimai isz New Yorko

Gripsholm ........... ............. 24 Liepos
Kungsholm................ 19 Rugpiuczio
Drottningholm .... 26 Rugpiuczio
Gripsholm ......................... 4 Rugsėjo

Sutaupysite pinigą pirkdami 
laivokorte ten ir atgal.

Reikalaukite musu bendros apie ke
lione brosziureles ir kainoraszczio. 
Gaunama nemokamai pas visus musu 
agentus arba tieesog nuo

SWEDISH AMERICAN LINE ’ 
636 Fifth Ave, New York, N. X»
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