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isz Minei mos
TIKRA NELAIME SEKE 
PASKUI SZITO FARMERIO

i SZEIMYNA.V
i Grimsby, Kanada. — Matyt, 
kad szeimyna farmerio Petro 
Zoeller’io yra persekiojama per 
daugeli nelaimiu. Keturi mene- 
sei adgal, staigai mirė jo uosz- 
ve. Szeszes sanvaites adgal jo 
■trys dukterys likos pataikytos 
per žaiba, viena isz ju neteko 
akiu o dvi likos suparalyžavo- 
tos.

Praeita sanvaite jo szesziu 
metu sūnelis apsirgo ant vaiku 
paralyžiaus o keturi kiti guli 
lovose serganti ant nežinomos 
ligos. Namas randasi po kva- 
rantina ir niekas negali in ji in- 
eiti kad duoti vargingam žmo
gui paszialpa.

DASIDIRBO MILIJONO DO
LERIU IN 16 METU.

Chicago. — William E. Ben- 
lon, 16 metu adgal, kada tai ap- 
laike diploma universitete Yale, 
apreiszke savo draugams kad 
užsidirbs milijoną doleriu, ka
da daeis lyg 35 metu ir tada ap
leis Savo bizni ir pasiszvens mo
kyti kitus studentus tam pa
ežiam universitete. Dalaike jis 
savo duota žodi ir sziomis die
nomis priėmė dinsta kaipo vice
pirmininkas Czikaginio univer
siteto.

NUŽUDĖ BROLIO 
DUKRELE

NENORĖJO PASIDUOT JO 
ZVERISZKUMUI.

Greensburg, Pa. — Harry 
Bates, 37 metu, prisipažino buk 
jis nužudė 11 metu dukrele savo 
brolio. Parode jis palicijai kur 
paslėpė lavona mergaites ir jos 
drapanas. Lavonas 'buvo inde- 
tas in bulvini maisza. Tėvas 
Martinas Bates, kuris turi asz- 
tuonis kitus vaikus, iszsiunte 
mergaite in sztora kad pirktu 
pakeli tabako del savo dėdės 
kuris gyvena artimoje ir dau
giau nesugryžo namo. Tėvas 
pranesze palicijai apie dingima 
mergaites kuri pradėjo jos jesz- 
koti ir rado jos lavona apie my- 
le kelio nuo namo. Drapanos 
mergaites buvo paslėptos name 
dedes. Dede prisipažino buk 
kada mergaite jaip parnesze ta
baka, jis užklupo ant jos tiksle 
su'bjaurinimo o kada toji pradė
jo rėkti ir jam nepasiduoti, už
davė jai per galva su senu cze- 
veryku ir manydamas kad mer
gaite užmusze, paėmė peili ir 
perpjovė jai gerkle kad galva 
tik kabojo ant szmotelio skuros.

Bates yra persiskyres nuo’sa- 
vo paezios ir gyveno pats vie
nas per tris metus. Uždarytas 
pavieto 'kalėjime.

LIETUVYS PERSZAUTAS 
APIPLESZIANT BANKA.
Detroit, Mich. — Du banditai 

užklupo ant bankos miestelyje 
Midland, kuris guli netoli czio- 
nais, laike dienos ir paliepė vi
siems pakelti rankas in virszu o 
kada tojo paliepimo nepaklau
sė, trys žmones likos pažeistais. 
Banditai iszsigande pradėjo 
bėgti bet tūlas dentistas maty
damas apipleszima isz savo lan
go, paleido szuvi in viena ban
ditą kuris likos užmusztas ant 
vietos o kitas sužeistas ir ji pa
licija suėmė. Pasirodė kad už- 
musztasis buvo tai Antanas 
Czebatorius, 37 metu amžiaus, 
Lietuvis, isz Detroito. Sėdėjo 
jis jau kelis sykius kalėjimuose 
už visokius prasižengimus.

ARESZTAVOTAS UŽ TAI 
KAD PAVADINO MOTERE 

“RAGANA.”
Clintwood, Va. — Didele my

ne žmonių susirinko in czionai- 
tini pavietava suda iszgirsti 
teismo ir visokiu užmetinejimu 
ant moteres kuria kaimynas pa
vadino “ragana.” Prokurato
rius užmetinėjo Rockey Joe 
Stanley, 75 metu amžiaus, jog 
jis pavadino Aunt Jane Dutton, 
70 metu, “ragana” ir sake buk 
ji apraganavo daugeli gyvento
ju isz visos aplinkines ir per tai 
daug nuo jos nukentejo. Žino
ma, tieji užmetinejimai kaimy
no ant moteres buvo neteisingi 
ir melagingi todėl senuke ap
skundė Stanley už nupleszima 
jai szloves.

Visi gyvena kalnuotoje aplin
kinėje prie Kentucky rubežiaus 
kur gyvena labai tamsus žmo
nes tikinti in visokius burtus ir 
raganystes. .

LIETUVYS PASZOVE VAI
KINA IR MERGINA KURIA 

JIS BANDĖ SUŽADĖTI.
Boston, Mass. — Leonas Moc

kus, 24 metu Lietuvis, gyvenan
tis Montello, ir tėvas dvieju vai
ku, užpuolė automobiliuje se- 
dinezia mergina Sylvia Paul
ding, su jos vaikinu, Arthur 
Gray. Viena ranka apszviete 
juos elektrikine lempute o su 
kita ranka atkiszo in juos revol
veri, paliepdamas vaikinui isz- 
lipti laukan. Vaikinas, iszlipes, 
staigai spyrė Mockui o tasai 
szove in vaikina ir smarkiai su
žeidė. Po tam Mockus isztrauke 
mergina ir nusivarė ja in krū
mus bet toji nepasidavė ir pra
dėjo szaukti pagialbos ir jam 
draskyti veidą. Mockus szove in 
ja ir leidosi bėgti. Turėjo jis net 
du revolverius kuriuos bėgda
mas numėtė in krumus. Vėliaus 
palicija Mockų suėmė ir jis prie 
visko prisipažino nes ji mergi
na ir vaikinas gerai pažino. 
Mockus uždarytas kalėjimo nes 
negavo 150,000 kaucijos.

LIETUVE ISZEJO GRYBAU
TI IR LIKOS SURASTA 

NEGYVA.
Brockton, Mass. — Netoli nuo 

czionais likos surasta negyva 
vidutinio amžiaus motere o sza- 
le josjavono gulėjo maisziukas 
su grybais ir rankoje suspaus
tas peilis su kuriuom matyt mo
tere pjaustė grybu kotus. Tyri
nėjimai parode kad tai Lietuve, 
Viktorija Mikelioniene, gyve
nanti Brocktone, 192 Field uly. 
Pavieto koroneris isztyrinejo 
buk motere krito negyva nuo 
pailsimo turėdama silpna szir- 
di. ___  « ■

AIRISZIAI PRADĖ
JO UŽIMINET 
LIETUVISZKAS

PARAPIJAS
In Lietuviszka Parapija Pa

ženklintas Airiszis.

KUN. SZESZTOKAS ISZVA- 
ŽIAVO IN LIETUVA.

New York. — Senoje czionai- 
tineje Lietuviszkoje parapijoje 
kaip rodos, prasidės ant gero 
kova tarp Lietuviu irAirisziu 
kurie nori prisisavini Lietu
viszka parapija kuria insteige 
kunigas Szesztokas ir dabar 
turėjo iszvažiuoti in Lietuva, —■ 
kaip raszo “Vienybe”, — o in 
jo vieta likos paskirtas Airiszis 
kunigas Lamb. Tasai kunigas 
prižadėjo net iszmokti Lietu- 
viszkai kalbėti. Priesz toki pa
sielgimą Airiszinio.vyskupo net 
užprotestavojo Lietuviszku Ku
nigu Draugi ja ir geidžia užbėg
ti Airisziams užiminet Lietu
viszkas parapijas.

Tūlas Lietuviszkas kunigas 
raszydamas apie tai iszsitare: 
“Greicziau ant mano delno isz- 
augs plaukai negu jis iszmoks 
Lietuviszkos kalbos.”

Toje bažnyczioje dabar pa
mokslas yra kalbamas Anglisz- 
kai ir visokį praneszimai. Neva 
sakoma pamokslas Lietuvisz- 
kai, po sumai ir tai tik apie de- 
szimts minutu, kada jau žmones 
apleidinejo bažnyczia. Vakari
nes pamaldos, ražanezius ir 
giesmes yra atliekamos Ang- 
liszkoje kalboje. Verkia Lietu
viai, tai matydami, ir tai tik 
pradžia. O kas bus toliaus?

Jau ateina laikas kada Airi- 
sziai instums savo “faderukus’ 
in puikias Lietuviszkas parapi
jas o Lietuviszkus kunigus pa
skirs in jas tik kaipo vikarus. 
Ar Lietuviai secles malsziai ir 
klausys Airisziu toliaus?

14 METU NASZLELE VELA 
ISZTEKEJO.

Houston, Teksas. — Naszlele 
H. C. Lassiter, kuri isztekejo 
kada tureo vos 12 metu o kada 
susilaukė 13 metu, pasiliko mo
tina ir naszle, vėla isztekejo su
silaukdama keturiolikos mete
liu. Naszle buvo pati Lassitero 
kuris nusiszove czystydamas 
karabina. Moterele turi 13 me
nesiu amžiaus dukrele.

NAUJAS VYSKUPAS LIEPE 
KUNIGUI COUGHLIN’UI 

APSIMALSZYT.
Detroit, Mich. —- Naujas vys

kupas pranesze kunigui Cough- 
linui kad savo kalbose per rei- 
dio apsimalszytu ir nekritika- 
votu valdžia ir prezidentą, kaip 
tai ana diena apreiszke kad pre
zidentas buvo neiszmaneliu pa
ženklinti Hugo Black nariu 
Augszcziausio Sudo, Washing ■

Isz Visu Szaliu
NETIKĖTAS

TURTAS
Pabėgėlis Isz Rusijos Kone Mi

re Isz Bado Nežinodamas, 
Kad Turi Dideli Turtą.

SZIADIEN GYVENA 
LAIMINGAI.

Londonas, Anglija., — Kada
prasidėjo svietine kare, Feodo-

bliu- ras Rastonojeff, pabėgo

KRISTAUS MUKA
ANT BLIUDO

NEPAPRASTAS PASIRODY
MAS KRISTAUS MUKOS 
ANT BLIUDO, LUTERONU
SZEIMYNOJ; DAUG ŽMO
NIŲ MATE TAJI NEPAP

RASTA REGĖJIMĄ.

Tremont, Pa. —- Szimtai žmo
nių suvažiuoja in narna szeimy- 
nos Danielių Kocher, Rushj 
Township, netolimoje Pott.svil-Į 
les, Pa., pamatyti nepaprasto 
apsireiszkimo Mukos Kristaus 
kin i pasirodė ant naminio
del i o. Kėlės sanvaites adga 

jis ■ bliudelis sutruko. Plyszys 
bliudelio yra pąnaszus in kry
žių ant kurio kabo Jėzus Kris
tus. Galva ir visas kūnas yra la
bai aiszkus taip kaip buvo pri
kaltas ant kryžiaus su iszskes- 
toms rankoms. j

Kocherai yra Slavokai—Lu- 
teronai ir labai yra persieme 
tuom nepaprastu pasireiszkimu 
ju name o tieji, kurie tai mate, 
taipgi yra labai persieme tuom 
regėjimu. Daugelis žmonių isž 
visu aplinkiniu, dagirde apie 
tai, atlankineja Kocheru narna.

Kocherai nelaiko tai už koki“ 
stebuklą tik kaipo nepaprasta 
apsireiszkima kad isz plyszio 
pasidarytu tokis nepaprastas 
paveikslas Kristaus Mukos.

p Anglija, pasiimdamas su.
in

'sa-
ant vim kas tik papuolė in jo ran

SURADO DEIMANTĄ SVE- 
RENTI178 KARATUS.

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Kokis tai vargingas aukso jesz- 
kotojas surado puiku deimantą 
sverenti 178 karatus, aplinkinė
je Coromandel, distrikte Minas 
Geraes. Deimantą nupirko In
dustrijos Banka, užmokėdama 
žmogeliui 27 tukstanezius do
leriu. Didžiausias deimantas, 
koki kada surado paskutiniuose 
metuose svėrė 726 karatus 1934 
mete Transvaaluje, Afrikoj, per 
Jokūbą Jonkher.

kas isz greitumo. Atvažiavo
in czionais kur apsigyveno 
ant mažos ulyczaites ir su di
deliu vargu dirbo visokius dar-

TRUMPOS ŽINUTES
Mount Carmel, Pa. — Praeita 

Petnyczia czionaitineje aplinki
nėje nupuolė pirmutinis sniegas 
o kaip kur net ir ledai bet tuo- 
jaus sutirpo.

Washington, D. C. — Pagal 
apskaityma plentu bjuro, tai 
Amerikoniszki gyventojai szi- 
met praleido apie penkis bilijo-l 

i nūs doleriu ant kelionių — ant 
maisto, nakvynių, pasilinksmi
nimu ir kelionių.

New York. — Lenkai turėjo 
milžiniszka paroda ant garbes 
generolo Pulaskio kurioje daly
vavo daugiau kaip 50,000 žmo
nių.

San Mateo, Calif. — Tvartai 
prigulinti prie Gymkhana Club 
sudege drauge su 38 brangiais 
arkliais. Bledes padaryta ant

bus, kad užlaikyti savo kuna. 
Darbai susimažino ir ant galo 
buvo priverstas pardavinėti po 
szmoteli savo locnasties kokia 
atsivežė su savim isz Rusijos. 
Pasiliko jam tiktai du dideli 
sidabrinei liktorei, siu kuriais 
sunku buvo jam persiskirt, nes 
liktorei prigulėjo da prie jo 
dieduko. Vargas davėsi da 
daugiau in ženklus, jau kėlės 
dien'as nieko nevalgė, o gaspa- 
dorius Ikerszino ji iszmesti ant 
ulyczios. Niekas jam daugiau 
nepasiliko daryti, kaip parduo
ti puikius liktoriius. Pasiemias 
liktorius nuėjo pas auksoriu 
su vilczia, kad už juos aplaikis 
nors kelis svarus. Liejas pas 
auksoriu su baime užklausė, 
kiek jam duos už juos. Auk- 
sorius paemes liktorius in ran
kas, pajuto kad yra labai sun
kus, pradėjo tyrinėti daugiau 
ir su dideliu nusistebėjimu ta
re: “Mano žmogeli, tie liktorei 
ne yra sidabrinei!” Nulindo 
žmogelis isz didelio nusimini
mo, nes tikrai mane, kad likto
rei buvo sidabrinei ir užklausė 
aiuksoriau'S: “Tai isz kokio me- 
talio jie yra padirbti?” Aukso- 
rius jam apreiszke kad liktorei 
yra padaryti isz brangiausio 
metalio, vadinamas platinum, 
kokis tik randasi Nraliaus kal
nuose, Si'berijoje. Apreiszke 
kad liktorei yra verti apie mili
joną doleriu. Auksorius pirko 
tuos liktorius o žmogelis pir
miausia apmalszino savo bada, 
apmokėjo skolas, ir sziadien 
jau daugiau nekenezia vargo, 
nes gyvena užganadinaneziai su 
dideliu turtu kuri atnesze jam 
liktoriai ir turės užtektinai lyg 
galui jo gyvenimo.

ŽUDINSTA. ISZ PRIEŽAS
TIES UŽDRAUSTOS 

MEILES.
Krokavas, Lenk.,— Palicija

SUGRYŽO ISZ BRA- 
ZILIJOSUBAGUM
Vogė Maista Nuo Tėvu 

Naktimis.

MANYDAMA KAD TAI VA
GIS, MOTINA NUSZOVE 

SUNU.

Fougeros, Francija.,— Kai
me Bonnevell, atsitiko nepa
prastas atsitikimas kaip apra- 
szineje Francuziszki laikrasz- 
cziai. Sztai apie 20 metu ad
gal vargingo ūkininko Matheu 
Vordou sūnūs iszVažiavo in 
Brazilija jeszkoti giliukio. In 
metus sūnelis praturtėjo. Ap- 
sipaeziavo su turtinga Brazi- 
liete ir daugiau nemanė su- 
gryžti adgal iri tėvynė. Tėvam 
lankei prisiunsdavo pinigu, 
kad pirktu daugiau dirvos ir 
pagerintu gaspadorysta. In 
koki laika Vordou pati mirė, 
biznis visai nupuolė ir kaip 
greit likos turtingu, teip grei
tai ir pasiliko kone ubagu, 
vos jam pasiliko pinigu ant su- 
gryžimo adgal in savo tevisz- 
kia. Apdriskas, nuvargęs, 
sugryžo atgal įn Francija ant 
gyvulinio laivo, o kad sarmati- 
nosi tėvams pasirodyt tokiam 
padėjime, slapstėsi artimoje 
girraiteje, o naktimis vogė 
maista isz tėvu grinczeles. Mo
tina patemino, kad isz kuknios 
tanke! dingdavo valgei, nutarė 
tyrinėti. Tula diena patemino 
kaip kokis tai žmogus lipo per 
tvora neszdamas ka toki po 
pažaste. Buvo pasirengus ant 
tokio sveczio, ir pagriebus ka
rabiną stovinti prie duriu, pa
leido in ji szuvi ir padėjo sve- 
czia ant vietos. Kada pribėgo 
prie jo pamatyti kas tai per 
vienas, net nutirpo, kada paži
no kad ta yra ju mylimas sūne
lis, kurio nemato per tiek me
tu. Motinos 'szirdis vos netru
ko isz skausmo.

VELNISZKAS ATKERSZI- 
NIMAS ANGLEKASIO.
Dusseldorf, Vok.,— Mažam 

miestelyje apie deszimts myliu 
nuo czionais, anglekasis Fer
dinand Lingelbach, 40 metu 
amžiaus, selino prie patogios 
naszleles, kuri atmete jo meile 
ir ranka, kerszindama ji aresz- 
tavoti jeigu ja visados užpul- 
dines ir neduos jai ramybes. 
Paskutini karta, kada atėjo 
pas ja ir ji liepe jam nesztis lau
kan, tasai buvo pasirengiąs ant 
tokio pasveikinimo ir inmete in 
pecziu szmota dinamito kuris 
su baisia pasekmia, suardė ko
ne visa kambari o motere ir 
Ferdinandas likos sudraskyti 
ant szmotu.

aresztavojo Stasi Piecza, kuris! APMAINĖ SAVO MOTERE 
nužudė tarnaite Mikalina. Kra- ANT ASILO.
wczyk, 20 metu amžiaus, su Belgradas, Jugoslavija., —

tone, kuriam daugelis užmeti- 
neja buk jis priguli prie slap
tingos draugavęs Kukluksu.

Vyskupas pareikalavo nuo 
kunigo Coughlino kad jeigu 
ateityje laikys kokias kalbas 
kaslink valdžios ar prezidento, 
tai kad jam pirma prisiunstu 
kopija tosios kalbos ant užtvir
tinimo ar uždraudimo.

$30,000.
Washington, D. C. — Panede- 

lio ryta prezidentas Roosevel- 
tas kalbėjo per reidio ant at
minties 158 sukaktuviu mirties 
generolo Kazimiero Pulaskio.

Rymas, Italija. — Daugiau 
kaip 5,000 kareiviu likos vela 
nusiunsti in Iszpani ja in pagial- 
ba del pasikeleliu.

kuria turėdavo meilingus susi- 
neszimus. Matydamas kad 
mergina likos neszczia, suvilio
jo in sena sziopa užmiestije, ir 
tenais ja nužudė. Kaimynai 
apreiszke, kad Stasys mergino- 
si su Mikalina ir puolė nužiū
rėjimas ant jo, kad tai jisai tu
rėjo ja nužudyt, ir prie to pats 
prisipažino.

! Sūdąs nubaudė czionais ūkin
inką Adjar Atcziovricz ant ke
turių metu kalėjimo, už tai, 
kad jisai apmainė savo paezia 
kaimynui už asila. Laike teis
mo žmogelis teisinosi buk tai 
padare del to, kad jo pati buvo 
jam neteisinga, ir todėl nutarė 

į nors tokiu budu nuo jos atsi
kratyti. L

PAKORĖ SAVO SENA MO
TINA PO TAM PATI APSI-

LAISTE KARASINU IR 
SUSIDEGINO.

Deggendorf, Vok.,— Mieste- 
lije Amber, 39 metu mergina, 
pakorė savo sena motina, 72- 
metu amžiams, po tam pati sa
ve apsilaiste karasinu ir užsi
degė. Po keliu valandų, kadai 
žmonys užgesino ugni, rado du 
šuanglijusius lavonus moterių. 
Mergina nuo kokio tai laiko 
sirgo proto liga isz priežasties, 
kad jos jaunikis ja subjaurino! 
ir apleifdo. Jau kelis kartus 
radosi prieglaludoje del pa- 
miszeliu, bet likos paleista. Szi 
paskutini karta pradėjo da 
daugiau sirgti, papildydama 
ta baisu darba.

MERGINA PERPJOVĖ SAU 
GERKLE, KADA JOS MY
LIMAS STOVĖJO PRIE 

ALTORIAUS.
Hergersburg, Vok.,— Kada 

ketino būtie suriszti mazgu- 
moterystes, Alfonsas Vindesh 
su Agota Hoflein, staiga inbe- 
go jauna mergina su kūdikiu 
ant ranku, szaukdama: “Vai
keli, sztai tavo tėvas kuris mus 
apleido ir dabar ketina vesti 
kita! ’ ’ Kalbėdama tai isztrau
ke britva ir perpjovė sau gerk
le, puldama prie altoriau^ 
trepu visa kruvina. Kilo dide
lis sumiszimas bažnyczioje, 
nuotaka apmirė, o jaunikis sto
vėjo kaip isz akmens. Prie 
savžudes surado teipgi revol
veri, su kuriuom mane nuszau- 
ti savo apgaviką, bet. matyt ne
turėjo ant tiek drąsos iszpildyt 
savo užmanymą, ■■ oqulaag

KAS GIRDĖT ISZ KARIU 
LAUKO.

Bone, Algerija. — Du Iszpa- 
niszki tavorinei laivai likos tor
peduoti per nežinomus laivus 
prie Algeriszko pakraszczio. 
Abudu laivai sudege. Keli lai- 
voriai likos užmuszti ir sužeisti. 
Žuvininkai iszgialbejo likusius.

London. — Iszpanai užmeti- 
neja buk Italija siunezia dauge
li eroplanu in pagialba del pasi
keleliu ir submarinus. Eropla- 
nai badai naudoja trucinanti 
gaza kuris yra uždraustas pep 
Europinius sklypus.

Paryžius. — Valdžia ketinai 
pradėt patruliuoti visus pa- 
kraszczius ir sulaikineti laivus 
kurie gabena amunicija ir gink
lus del Iszpanu.

Washington, D. C. — Kongre
sas nubalsavo kad laike pavo
jaus kad neimti jokiu dalybų sii 
Kinais ir Japonais ir kad steng
tis nekiszti nosies kur nereikia.

Shanghai. — Japonai pradė
jo naudoti musztardini gaza, 
bombarduodami szia aplinkine, 
Pootung likos smarkei bombar
duotas. Apie 2,000 kareiviu mir
tinai apsirgo nuo tojo gazo. Ant 
Peipingo frunto Kinai baisei 
supliekė Japonus Hopei provin
cijoj. Daugelis Japonu likos už- 
muszta ar paimti in nelaisve.

Shanghai. — Japonai bom
bardavo kelis Kiniszkus mies
tus Kwantung provincijoje už- 
muszdami apie tūkstanti gy
ventoju. 'W



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Daug Angliszki laikraszcziai 

.aszo apie vedusiu milijonierių 
gyvenimą su savo pacziulėms 
arba su turtingais vyrais.

Pagarsėjusi buvusi szokike, 
pana Irena Castle M’Laughlin 
apskundė savo turtinga fabri- 
kanta vyra ant persiskyrimo ir 
1,500 doleriu alimentų kas me
nesi. Chicagos sudžia pripažino 
jai isz pradžių tik 750 doleriu 
ant menesio. Kas tai per netei- 
singysta!

Nesenei atėjo in musu redak
cija laiszkas nuo tūlos Lietuves, 
motinos asztuoniu vaiku, kuri 
geisdama prigialbet savo be
darbiui vyrui iszmaityt szeimy- 
nele, meldžia ar mes nesurastu- 
mem jai koki darbeli arba ežys- 
tyt kokiam banke ar sztore.

Del tokios nelaimingos mote- 
res ir motinos vaiku užtektu ant 
dienos ir du dolerei už taji sun
ku darba.

Tuom kart kita motere aplai- 
ko ant menesio po 750 doleriu 
kad galėtu tuos pinigus pralei- 
dinet ant geru laiku ir visokiu 
smagumu.

Jeigu jau ežia eina apie vedu
siu porelių ergelius ir apie mo
terėles tai nebus pro szali pri- 
myt apie szposeli koki padare 
patogi paeziule savo turtingam 
senam vyrui, sudžiai, augsz- 
eziausio sudo New Yorke, ponui 
Edgarui Lauer.

Sudžia norėdamas padaryti 
savo jaunai paeziulei vąkacijas, 
iszsiunte ja in Paryžių, Franci- 
ja ant pasilsio, (matyt, pasilsio 
nuo nuobodumo). Po praleidi
mui kokio tai laiko Paryžiuje, 
patogi moterele sugryžo in 
Amerika ir sztai prasidėjo jos 
ergelei ant gero nes poniute 
Lauer atsivežė su savim isz tojo 
garsaus miesto net tuziną dide
liu kuparu su visokiu tavoru.

Tokis skaitlis kuparu ir kito
kio bagažo nustebino akcyžes 
inspektorius, kurie pradėjo da
ryti krata kūpamose kuriuose 
rado daugybe visokiu szlebiu, 
skrybėlių, kailiniu, apatiniu 
drapanų, auksiniu dalyku ir t.t. 
kuriuos poniute užmirszo ap- 
kainuoti del virszininku ir pa
duoti ju verte kaip tai tiesos 
reikalauja. Kilo didelis armide- 
ris bet tas nieko negialbejo, in
spektoriai uždėjo ant poniutes 
Lauer 10 tukstaneziu doleriu 
bausmes už szmugleriavima. 
Ponas sudžia turėjo užmokėti 
bausme.

Reikia ir tai pripažyt kad po
niute neužmirszo ir apie savo 
vyra. Atveže jam dovanele isz 
Francijos, net asztuones dėžės 
gero vyno ir arielku. Gal jos vy
ras butu jai dėkingesnis kad 
apie tokia dovanele butu visai 
užmirszus. Bet ka tu ežia žmo
gau padarysi jeigu vyras yra 
senas o jo paeziule jauna ir pa
togi moterele.

BZ LIETUVOS baisusis
Sveczias:

— Asz manau kad tamsta ma
nes nebijosi, — tarė nuskurelis.

Jaunoji moteriszke žinojo 
kad jos vyras, daktaras tik va
kare sugrysz. Tarnus ji pati at
leido ir jie tik kita ryta turėjo

44 met u 
pa- 

Peržengus virtuves 
ties namo antruoju 
kažin kas smarkiai

JAUNIAUSIA KOLEGIJOS STUDENTE AMERIKOJE.
Joanna Xenos, 13 metu, dukrele Czikaginio virėjo, kuris dir

ba kotelyje, yra gal jauniausia studente kuri lankosi in kolegi
ja szimet. 'Toji jauna mergaite užbaigė mokslus Mundeleis ko
legijoj ir dabar lavinasi kemikos mokslo. Joanna buvo la'bai 
szviesi mergaite moksle kada buvo vos septynių metu amžiaus.

KRISDAMAS STIKLAS PA- 
PIOVE MERGINA.

j Kaunas.,— Sziauliu uly, Vy- 
|tauto prosp., kerteje esanezios 
į J. Tiszkaus kepyklos tarnaite ' 
'Anele Kaminskaite,
amžiaus, nesze in kiemą 
mazgas.
slenksti 
auksztu
trinktelėjo ir sužvangėjo. Kaip 
tik tuo laiku buvo didelis ve
jas. Antro aukszto vienas lan
gas buvo atidarytas. Vejas lan- 
sias gyslas, Kaminskaite sukri- 
dusi trenksmą staiga galva 
kilstelėjo auksztyn ir ta laika 
didelis stiklo gabalas jai patai
kė in kakla. Perpiove didžią
sias gysla, Kaminskaite sukri
to Ir po keliu minueziu mirė.

ir iszkils vela didele kare kurio
je gali būti inmaiszyta ir Ame
rika.

iszdavystes, isz priežasties pri
siartinimo jubilejinio 50-meti- 
niu sukaktuviu nuo kada “Sau
le” užgimė, todėl stengkites 
nors po viena skaitytoja pri- 
simisti ant taip svarbiu sukak
tuviu o tuom padarysite iszda- 
vystei didele geradejyste ir pra
ilginsite gyvastį laikraszczio.— 
Aeziu.

Tieji, kurie turi papratima 
valgyt valgi restauracijose ir 
koteliuose, užtemino buk visoki 
valgiai ženklyvai pabrango. 
Locnininkai restauracijų kalba 
kad tame ne galas nes prekes 
ant visokio maisto da daugiau 
pabrangs. Tame kalte pabran
gimomėsos ir kitokiu produktu tikiszki rinkimai, tuo tankiau ir 
yra sausuma per ka nėra už
tektinai paszaro gyvuliams o 
priek tam prisidėjo algos tar- 
o priek tam prisidėjo algos tar
nautoju ir virėju.

Kuo areziau prisiartina poli-

Bulgarijoj likos susekta ban
da susiorganizavusiu banditu 
kurie turėjo savo sodybas ant 
kapiniu. Tieji banditai vaiksz- 
cziodavo po kapines pasiredia 
in nebaszninkus ir baugino 
žmonis kad neprisiartintu ant 
kapiniu. Banditai insigaudavo 
in turtingu mirusiu žmonių ant- 
grabius, apipleszdami lavonus 
nuo visokiu brangenybių. Visi 
likos suimti ir uždaryti kalėji
me.

Jeigu kožnas, vietoje kitus 
iszjuokinet, pradėtu juoktis isz 
saves, tai pakiltu vienas didelis 
verksmas ant svieto.

Kokis tai žinunas tvirtina 
buk perkūnas du kart daugiau 
trenkia in vyra ne kaip in mote
re ir daveda, kad vyrai yra ge
rais perkun-sargiais per ka mo
terėlės privalo tankinus vaiksz- 
czioti su savo vyrais. — Na, jei
gu mes, vyrai, turime tarnauti 
moterems tiktai del to, kad in 
mus perkūnai trenkinetu po du 
kartu tai... szirdingai nuo to 
atsisakome.

garsiau politikieriai pradeda 
apjuodinet prieszininkus ir ju 
partijas.

Žodžiu, nežiūri ant metinėji- 
mo visokiu purvu vieni ant ki
tu, bde tik paniekinot ir ap- 
terszti savo prieszininkus. Ar 
tai viena partija ar kita o žmo
nes yra nusistebėja isz to visko 
ir užklausineja:

“Kur mes esame? Kokiam 
szimtmetyje gyvename? Ar 
mandagus ir apszviesti žmones, 
inteligentai, mylinti teisybę ir 
viską kas yra gera, taip save 
paniekinėtu ir brolius savo?”

O kad taip darosi, parodo tai, 
kad musu visuomene yra pus
laukine. Žmones gyvenanti ant 
szios žemes už penkos-deszimts 
metu atsimins ant musu panie
kinimu. 'Todėl jau laikas kad 
politikieriai pradėtu manstyti 
apie moraliszka puse, kitaip da- 
eis prie to, kad ant politikie- 
riaus žiūrės .kaip ant kokio pik
tadario.

Well, politika yra tai “dorti 
game” o katras “dortinesnis” 
tasai buna greieziau iszrinktas.

NUSIŽUDĖ ŪKININKAS.
Szeta.,— Bladykiu vienkie

myje, Szetos vals., nusižudė u- 
kininkas Kanceviczius. Tai 
jau antras sziemet Szetos vals- 
cziuje nusižudęs ūkininkas. Pa
žymėtina, kad abudu nusižudė
liai buvo- labai dievobaimingi 
ir palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis.

RASTAS NAUJAGIMIS.
Panateraii.,— Panateru baž- 

nyczios varpinėj rastas pames
tas naujagimes. Kaip moterė
les tvirtina, kuldikis buvo vos 
pora dienu po gimdymo. Vai
kutis sveikas ir gerai atrodo. 
Vietinio kunigo pastangomis 
rastinukas atiduotas auginti 
vienai moteriai.

Kada prezidentas Roosevel- 
tas sustojo praeita sanvaite 
Chieagoj ir atidarė nauja tilta 
prie 50,000 regėtoju, pasakė 
prakalba kurioje prasergejo 
svietą apie dideli kariszka pa
voju. Sake jis kad Japonija be 
jokio iszszaukimo kares Ki
nams, pradėjo bombarduoti 
miestus ir ju nekaltus gyvento
jus, skersdami moteres ir vai
kus be jokios mielaszirdystes 
kad tik apžioti sau didesnius 
szmotus svetimos žemes ir jeigu 
vieszpatystes greitai nesuval
dys taji dideli'guoduli tai visas 
svietas bus dideliam pavojuje

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame kad ir visi teisingys- 
tes laikytųsi. Todėl tankiai pri
mename kad kožnas skaityto
jas, kurio laikas pasibaigė už 
laikraszti, kad nevilkintu ilgai 
su atnaujinimu mokesties nes 
ilgai negalime laukti. Juk del 
visu tas yra žinoma kad darbas 
pabrango ir popiera ir kiti dru- 
koriszki intaisymai tai už dyka 
laikraszczio negalime siuntinėt.

Agentu mes neturime kad pas 
žmonis landžiotu — musu agen
tais yra guodotini skaitytojai ir 
nuoszirdžiai dekavojame vi
siems už platinima “Saules” ir 
lai už tai visus Dievas užlaiko 
kuoilgiausia ir visame laimina. 
Platinkite, mylimi broliai ir se
sutes jusu laikraszti o mes apie 
jus neužmirszime ir kuomi ga
lėsime del jus patarnausime.

O kad dabar artinasi labai 
svarbus metas del “Saules”

Mažai žmones žino del ko 
szuo sukasi aplinkui priesz atsi
gulima. Mokyti žmones aiszki- 
na buk tai isz prigimimo nuo 
savo senoviszku gentkareziu- 
vilku. Kada szunes buvo lauki
nei, kad surast sau minkszta 
guoli krūmuose, žoleje arba ant 
sniego, tai pirma sumindžioda
vo sau vieta lygiai per sukineji- 
ma keliolika kariu aplinkui. 
Tas prijautimas pasiliko lyg 
sziai dienai tarp szunu ir kitu 
žvėrių.

VOGĖ RENGDAMASIS
nusižudyti.

Kaunas.,— Kaune pas viena, 
namu savininke gyveno nuomi
ninkas Stepas Brazauskas. 
Moteriszke karta iszei;dama in 
miestą ipaprasze nuomininką 
narna saugoti. Pastarasis pa
grobęs jos per 100 litu pinigu, 
i'szsineszo savo daiktas ir dau
giau nebegrįžo. Pasikvietė 
draugu ir girtavo ligi pavog
tus pinigus pragėrė. Kaip pa- 
iicija ji sulaikė, aiszkinosi: 
“Del nelaimingos meiles bu
vau nutaręs nusižudyti, bet 
neiszdrisau. Nutariau pavog
ti pinigu, pasigerti ir nusižu
dyti. Bet kaip nusigeriaiu, bu
vo linksma ir. užmirszau nusi
žudyti o iszsipagiriojas vėl ne- 
drysau žudytis. Teismas Bra- 
zauska nubaudė 5 menesiais ka
lėjimo.

TESTAMENTAS ANT
TVARTO DURU

gAPNŪRIU^

8

Su 283 Naujais Paveikslais
160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - 5^4 coliu ploczio

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

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

tina ir eme rėkti: “Žmogžudys, 
žmogžudys!” Asz ir ja nuszo- 
viau. Policija man nenorėjo ti
kėti kad asz tik besigindamas 
jas nuszoviau. Pagaliau visi su
prato jog asz nekaltas ir isz
siunte mane pasilsėti in Vii- 
helmsdorfa. Bet gyvenimas li
goninėje man atsibodo ir asz

tam- pabėgau. Dabar asz pasiliksiu 
czia ir visuomet su tamsta gy- 

Vil-lvensiu.

----- *
Buvo gražus, saulėtas rudens j sllXr.vzl'•

' — Ne, asz tamstos nebijau, — 
atsake daktariene. — Bet 
norecziau žinoti kiek laiko 
sta manai pas mus būti ?

— Visados. Man jau 
helmsdorfas atsibodo. Asz czia 
manau ramiai pabaigti savo gy
venimą !

Vilhelmsdorfas! Isz jo kalbos 
ji tik ta viena szita žodi teisz- 
girdo. Buvo tai ligonines pava
dinimas, kur buvo laikomi pa
vojingiausi beproeziai. Ji su
prato jog tai yra. pabėgės bepro
tis isz kurio visko galima lauk
ti. Ji turėjo labai atsargiai su 
juo elgtis ir gudrumu ji kaip 
nors nusikratyt.

— Asz nueisiu nupirkti val
gyt, — tarė. — Už puses valan
dos sugryžsziu.

— Ne. Tamsta manes nepa
liksi. Jei tamsta norėsi pabėgti 
asz busiu priverstas tamsta, nu- 
szauti.

— Gerai, bet asz esu alkana, 
, noriu valgyt.

— Isz valgomojo jus galite 
paimti valgio. Bet palikite at
daras duris, kad asz jus gale- 
cziau matyt.

Ji nuėjo in valgomąjį ir už 
kiek laiko sugryžo, neszdama 
visokiu valgiu ir gerymu. Jos 
sveczias sėdėjo prie lango ir 
žiurėjo in kelia einanti in misz- 
ka.

— Areziau kaip per 30 žings
niu niekas neprieis, — pagaliau 

, tarė jis. — Asz esu geras szau- 
lys.

— Praszau valgyti. Asz viską 
atnesziau ka namie turėjau.

— Ne, aeziu! Asz nenoriu val- 
, gyti, — atsake baisusis sve

czias. — Tik viena stikleli vyno 
asz su mielu noru iszgercziau 
jeigu tamsta buturn tokia gera 
man jo duoti.
Daktariene pripylė stikleli vy

no ir padavė. Jis jai mandagiai 
padėkojo.

— O, koks gardus vynas! Asz, 
tur but, jau keletą menesiu kaip 
jo negeriau.

Palinksmejas pasirodė kal- 
bingesnis.

— Man rodos, tamsta dar ma
no pavardes nežinai. Asz esu 
Ernestas Matisonas, pirklys. 
Dabar, tiesa, asz nesidarbuoju. 
Asz buvau Vilhelmsdorfe pasi
taisyti. Bet daktarai manes ne
mėgdavo. Nors asz jausenai 
sveikas bet jie nieku gyvu ne
norėjo manes iszleisti. Dabar 
asz ir be ju pavelijimo iszejau. 
Tamsta mano pavarde, tur but, 
esi girdėjusi. Kai žmones buvo! 
norėja isz manes žmogžudį pa-j 
daryt, tuomet mano pravarde 
visuose laikraszcziuose pra
skambėjo. Tai buvo priesz kele
tą menesiu. Bet tamsta netikėk 
tam. Asz žmogus geros szirdies 
ir asz tik gindamasis taip pada-| 
liau.

— Tikiu tamstai, — atsake 
daktariene.

— Asz turėjau žmona. Ve
džiau asz ja mylėdamas. Bet la
bai apsirikau. Ji manes ne kiek 
nemylėjo ir visokiais budais 
stengėsi mane nugalabyti.

— Viena nakti asz sapnavau 
kad ji norinti mane papjauti. 
Asz pabudau ir isztikruju pa- 
maeziau ja szale saves. Asz pa
griebiau revolveri kuri visuo
met prie saves laikydavau ir 
ėmiau in ja taikyti. Ji suriko ir 
norėjo pabėgti bet jau buvo 
pervelu. Asz ja nuszoviau. Tuo 
laiku in kambari inbego jos mo-

rytas. Pagirryj pasirodė kaž
koks vyras. Sustojo ir uždengės 
■.aukomis akis nuo saules, eme 
žiūrėti. Nei vieno žmogaus nie
kur nebuvo matyt. Netoliese 
matėsi vienintelis vasarnamis. 
Prie jo jis ir nuėjo. Nepažysta- 

imasis buvo augszto ūgio, liesas 
nusiskutęs. Jam galėjo būti 
apie 40 metu. Kepure ir batus 
jis, matyt, kelionėje buvo pa
mėtės nes buvo tik su vienom 
kojinėm ir be kepures. Atrodė 
tartum ligonis, ka tik iszejes isz 
ligonines.

Per keliolika minueziu jis pa
siekė vasarnami. Visi vasarna
mio langai buvo uždaryti. Nie
kur gyvo žmogaus nebuvo ma
tyt. Visur buvo tylu ir ramu. 
Keleivis priėjo prie duru bet 
jos buvo uždarytos. Apėjės na
mus rado viena nedideli atdara 
Įauga. Ankstybasis sveczias už- 
szoko ant prielangio ir inlipo in 
vidų. Tai buvo maudymosi 
kambarys. Nesustodamas jis 
nuėjo in valgomąjį, paskui in 
vyru kambari. Pastebėjas ant 
stalo revolveri, paėmė ji ir ap
žiurėjo. Revolveryje buvo sze- 
szi szoviniai. Patenkintas insi- 
dejo ji in kiszeniu.

Buvo tik puse penktos. Sve
czias atsigulė lovoje ir užsimer
kė. Kokia valanda taip gulėjo o 
namuose vis dar buvo tylu. Tik 
staiga paszoko: ji pažadino kaž
koks vos girdimas szlamejimas. 
Isztraukes revolveri priėjo prie 
duru ir atidarė jas. Priesz ji sto
vėjo graži jauna moteriszke. 
Tyliai pakele revolveri ir eme 
taikinti jn moteriszke. Ji isz isz- 
gasezio suszuko, pakele rankas 
ir apalpus pargriuvo. Kai kuri 
laika sveczias dar stovėjo su re
volveriu rankoje. Paskui, pri- 
ejas prie apalpusios moterisz- 
kes, atsiklaupė, paėmė ranka ir 
eme klausyti pulso. Kuoramiau- 
siai insidejas revolveri in kisze
niu, pakele, lyg maža vaika, gu- 
linczia moteriszke ir paguldė 
ant lovos. Paskui nuėmė jai 
skrybėlė ir atsegiojo palta. Mo
teriszke atsigavo. Nusigandus 
vela norėjo paszokti bet nepa
žystamasis atsargiai ja pagul
dė, tardamas:

— Praszau nebijoti. Asz jus 
apsaugosiu.

Jo balsas buvo malonus. Ji 
kiek nurimo.

— Nuo ko tamsta mano sau
gosi? — paklausė.

— Nuo musu prieszu. Gyvas 
nei vienas isz ju neperžengs mu
su slenksezio!

Jis kalbėjo kaip iszlavintas 
žmogus. Ji pastebėjo jo storus 
vilno drabužius ir kojas be ba
tu, sudraskytomis kojinėmis. 
Jis pasirodė jai kažkoks baisus. 
Kiek patylėjus paklausė:

— Kaip tamsta czia inejai?
— Per maudymosi kambario

— Bet. tai juk negalimas daig
ias. Asz juk isztekejusi!

Jis nusiszypsojo:
— Tamsta neilgai busi iszte

kejusi. Kai tik tamstos vyras 
ateis, asz ji nuszausiu. Labai 
paprastai. Ar netiesa?

Jis atsirėmė ir eme snausti. 
Pagaliau ir užmigo. Jauna mo
teriszke atsistojo ir jam vis dar 
tebemiegant, pamažu priėjo 
prie duru, atidarė jas ir pasilei
do bėgti. Bego, nors szirdis 
smarkiai plake ir alsuoti beveik 
negalėjo. Nesustojo kai pasigir
do szuvis, paskui antras, tre- 
czias...

Bego manydama:
— Tuoj jis vėl szaus. Tuoj 

viskas pasibaigs. 'Czia asz mir
siu.

Kaip ji atbėgo in kaima ir pa
ti nežinojo. Komendanto žmo
na priėmė ja pas save. Komen
dantas tuojau telefonavo in be- 
nroeziu ligonine.

— Ernestas Matisonas? Taip. 
Vakar jam pasisekė iszbegti. 
Bet jis dabar nepavojingas nors 
priesz 14 metu jis, iszejes isz 
proto, nuszove savo žmona ir 
jos motina. Tamsta sakai pas 
daktara Hartmuta? Gerai, mes 
pasiiinsime du vyrus o jei ir jus 
pasiunsite tai užteks.

Kai jaunoji moteriszke apie 
szita pasikalbejima sužinojo, 
nustebus paklausė:

— Jus sakote: — priesz ketu
riolika metuTKaip tai gali būti? 
Jis man sake, jog visa tai buvo 
priesz keletą menesiu.

— Dažnai taip atsitinka su 
tokiais ligoniais, — tarė komen
dantas. — Jie visai pamirszta 
laika. Ir tai jiems yra didele lai
me. Nes kaip žmogus galėtu isz- 
kenteti 14 metu beproeziu na
muose !

Pirma nakti po szio atsitiki
mo daktaras Hartmutas su žmo
na nakvojo vieszbutyj. Už jo
kius pinigus ji nebu'tu galėjusi 
ta diena sugryžti in savo vasar
nami, kuriame ji pergyveno bai
siausia savo gyvenimo diena ir 
kur Ernesta Matisona rado ne
gyva.

Penkis kartus beprotis sz'ove 
in ja o szesztuoju szuviu pats 
uusiszove.

A, J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

❖
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411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 301

Mirsztancziam siuraszyti tes
tamenta tenka invairiose aplin
kybėse. Kartais ir labai nepa
prastose. Bet visokiu pasitai
ko ir testamentu. Antai austru 
teismas pripažino teisėtu tes
tamentu vieno ūkininko savo Įauga. Jis buvo lyg tyczia atda- 
paskutine valia kreida suraszy- ras.

— Tamsta, turbut nežinai jog 
szitie namai priklauso daktarui 
Hartmutui ir kad jis bematant 
gali ateiti.

— Taip? Asz jo nepažystu. 
Bet jeigu jis ateis mes jo neinsi- 
leisim. Man užtenka tamstos 
vienos.

—Gal tamsta manai kad asz 
szitame apytamsiame kambary
je busiu?

— Jeigu taip, tai asz tuojau 
atidarysiu langus.

Jis priėjo ir atidarė langus. 
Pasidarė szviesu.

ta ant tvarto duru. Velionies 
gimines atgabeno in teismą tas 
duris, o teisėjas jas ir pripaži
no testamento dokumentu. Pa
sitaiko .testamentu suraszytu 
ant vaikeliu mokomosios lente
les. Vienas pirklys surasze sa
vo paskutine valia savo preky
bos buhalterijos didžiojoje 
knygoje. Vienas ligonis, mir
damas ligonbuteje, surasze sa
vo testamenta ant savo marsz- 
kiniu kieto rankogalio. Ame
rikoje yra testamentu inkalbe- 
tu in fonografo ploksztele.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

I — Vyksiu pas karalių tik tuo- tai karaliaus budelis atėjo ji un
met kai jis atsiuns man karie-'galabinti bet atsiminė kad pra-

I slinko tik viena diena ir leng- 
aiszkinti viau atsiduso:

j — Acziu Dievui, tik vienas o 
Buvo tai senai —- kada buvo,Įkad tu užkalbėjai ir vėl tave ap- '^ac^ aP*e Pranesz^ ne* ^ai • •

asz nežinau ir kur buvo, taipgiM™7011''“ iszdrys kai alini. Niekados dai
nežinau, — tik reikia manyti 
kad ne už juru bet musu szalelej 
ir ne dabar, bet senoveje, kada 
žmones buvo dar daug kvailes
ni ir lengviau viens kitam pa-j

•»8 BURTININKAS 8<~
jam kad tai negalimas daigtas, j

ta kurioje jis patsai važinėja.
Pasiuntiniai eme

dovanos ir manys kad tu didelis 
raganius.

— Tai ir tu taip buri? — pa- ( 
klauso jo žmogelis.

— Ir asz taip buriu, — atsa- 
j ke jam burtininkas: — tik tu 

tikdavo net tada, kai jiems ko- niekam nesakyk, nes tada ir tauI 
kis nors melagis nebūtus daig
ius kalbėdavo. Gyveno tuomet'mokinau, tavęs gailėdamasis, 
vienas nuskurdėlis. Jis buvo ge
ras ir darbsztus žmogus bet nie- namo eme daryti kaip jam se
kas jam nesiseke. Augina gyvu
lius ir mano — pralobs atsi
gaus. Visu gyvuliai sveiki ga
nosi o jo, kaip matai, suserga ir 
puola. Pasėja javus, visu geri 
auga,.džiugina žmonių akis o jo 
ar visai nedygsta arba užauga j 
toki menkucziai jog vargszas 
net sekios neatgauna. O jei už
dera, kaip kad kitu žmonių, žiū
rėk, pasikels audra su ledais ir 
iszguldys jo szniureli, lyg jis 
vienas butu užresztas: kitu ne 
nepakliudys.

Vargo, vargo žmogus, visai 
sunyko, suliesėjo, žmona ir vai
kai badu mirszta, nėr ko valgyt, 
nėr kuo kūnas pridengti. Ir su
galvojo žmogus tada:

— Dievas mane užmirszo ar 
gal neapkenezia kad mane vie
na tik nelaimes persekioja. Ei
siu, parduosiu savo duszia nela
bajam: vistiek žūti, pasikorus 
ar nusiskandinus. Geriau parsi- 
duosiu, tai nors kelis metus pat
sai gerai pagyvensiu, žmona ir 
.vaikai atsigaus.

Taip pagalvojus nutarė eiti 
pas žinoma raganių, apie kuri 
žmones kalbėjo, kad jam patsai 
nelabasis esąs kūmas.

Kaip nutarė taip ir padare. 
Nuejas pas raganių iszpasakojo 
visus' savo vargus, nelaimes ir 
praszo patarimo kas jam dabar 
daryti.

Iszklause jo senas burtinin
kas ir pagailo jam vargszo žmo
gelio.

— Pradek burti, — patarė jis 
žmogeliui: — gal geriau seksis 
gyventi.

— Tai susimildamas, iszmo- 
kyk mane kaip tatai daryti.

Burtininkas atnesze jam kny
gele ir duoda.

— Vai, kad asz nemoku skai
tyt, — sako jam žmogelis: — 
nieko nepadės man tavo knyge
le.

— Tau ir nereikia mokėti, — 
atsake jam burtininkas. — Tik 
tu taip padaryk: paimk kaimy
no arkli, kai niekas nematys, 
nuvesk ji miszkan ir pririszk 
prie medžio ten, kur tankiausia. 
Kai kaimynas ims jo jeszkoti ir 
negales surasti, tu nueik pas ji 
ir pasiūlyk jam paburti. Nusi
minęs kaimynas žinoma, sutiks. 
(Tada tu paimsi szita knyga, pa
vartysi, nuduodamas kad skai
tai ir pasakysi savo kaimynui: 
“Tavo arkli pavogė vagis, nu
vedė miszkan ir pririszo ten ir 
jten prie medžio. Nakczia jis ma
no nuvesti ji svetimon szalin ir 
parduoti. Skubėk, kol dar nesu
temo.” Žinoma, kaimynas nu- 
fejas, kur tu nurodei, ir ten sura
dęs savo arkli, tave gerai apdo
vanos ir pradės manyti kad tu 
didelis raganius. Kai skaudės 
kam dantis, tu nueik ir pasa
kyk: Leisk, asz tau užkalbėsiu. 
-— Paimk duonos ar druskos, 
paszvegždek ir liepk ta duona 
ir druska dantis trinti. Jei dan
tis nenustos skaudėją, sakyk 
kad dar reikia kitaip užkalbėti 
ir daryk taip, kol tam žmogui 
dantys patys nustos skaudėją o

liaus nepaklausyti ir dar-gi sta
tyti jam reikalavimus.

—- Niekas nedryso o asz drys-

niekas nepatikęs. Asz tave pa-

Žmogelis padėkojo ir, parėjus

.. J i .
jis pamanys kad nustojo todėl niams:

uis patarė ir greitu laiku pra
turtėjo ir visi žmones eme kal
bėti kad jis esąs didelis burti
ninkas ir jog patsai nelabasis 
jam tarnaująs. Visi labai ji ger
bė ir net bijojo .nes mane kad vi- . 

j sa, ka kiekvienas žmogus daro ' 
ar kalba, jis visa žino.

Praturtėjo žmogelis ir gyve
no dabar kaip koks ponas. Ne- • 
dirbo ir nevargo tik gere ir gar
džiai valgė nes žmones, nelai
mėn pakliuvę, nesze jam ka tik 
turėjo geriausio.

Gyveno tame kraszte galin
gas karalius. Kai jo tėvas mirė, 
jis paliko jam didele valstybe, 
stipria kariuomene, pilna iždi
ne pinigu ir stebuklinga aukso 
žiedą. Mirdamas jis insake sū
nui neszioti ta žiedą visuomet 
ant pirszto ir niekuomet jo ne
nuimti.

— Atmink, sūneli, — kalbėjo 
jam tėvas mirdamas: — kol ta 
žiedą turėsi, jokiu nelaimiu nei 
tu, nei tavo valstybe nepatirs. 
Didele szi'tame žiede galybe. 
Kol jis ant pirszto, prieszai tau 
baisus. Kad deszimti kartu bu
tu galingesni, negu tu, vistiek 
juos nugalėsi. Bet jei nustosi 
kada nors szito žiedo, tave ap
leis laime ir nustosi turtu ir sa
vo valstybes.

Kaip savo akies lele dabojo 
karaliaus žiedą ir niekados ne- 
nuimdavo ji nuo pirszto.

Viena tvankia vasaros diena 
panorėjo karalius juroje pasi
maudyti. Nusirengęs jis jau bu
vo beeinąs vandenin bet pagal
vojo, kad jam besimaudant žie
das gali netikėtai nukristi nuo 
pirszto ir žūti juros gilumoje. 
Karalius nusiėmė žiedą nuo 
pirszto ir paliko pakraszteje. 
Iszsimaudes apsirengė ir nuėjo 
savo dvaran o žiedą ir pamir- 
szo. Prisiminė tik namo pare
jas. Tuojau, niekam nieko nesa
kydamas, nei isztikimiausiais 
tarnais nepasitikėdamas, gryžo 
atgal ir ten žiedo neberado. Nu
siminė didžiai karalius ir liepe 

. visiems žiedo jeszkoti bet nie
kas surasti jo negalėjo.

Ilgai aimanavo karalius kad 
žiedo nustojo. Didžiausius tur
tus pažadėjo tam, kuris suras ir 
suradęs jam atnesz žiedą. Pas 
žynius ir burtininkus klausė bet 
niekas jam nieko pasakyti ne
galėjo. Sužinojo pagaliau kara
lius apie musu žmogeli kad jis 
moka visa atspėti, moka nuro
dyti kur randasi dingusis daig
ias. Nusiuntė karalius, pas ji 
tarnus kad jis tuojau atvyktu ir 
pasakytu jam, kur dingo žiedas. 
Nusigando žmogelis kai atvykę 
karaliaus tarnai papasakojo 
kokiam reikalui karalius ji 
szaukia.

— Ar taip turiu mirti, ar taip 
turiu mirti, — mano sau žmoge
lis. — Kur asz ta žiedą surasiu 
jeigu surasti ji negalėjo di
džiausi žymiai galvocziai. Rei
kia pratęsti laikas, gal tuomet 
žiedas patsai susiras.

Ir nerodydamas baimes atsa
ke žmogelis karaliaus pasiunti-

Jis norėjo pasakyti kad pra- 
I nebuvo kad kas iszdrystu kara- slinko lik vienas vakaras o dar

liko jam gyventi du vakaru.Bet 
karaliaus tarnas pamanė kad 
jis pasakęs jog alėjas vienas mi

ltu, — atsake jiems žmogelis. O sikaltelis o dar du likusiu. Jis; 
[kai pasiuntiniai prigrasė jam! baisiai nusigandęs nubėgo pas! 
kad ji prievarta priversiu nu- du kitu ir sako.
vykti pas karalių, jis atsake:

— Pamėginkite tiktai. Nei tik atėjau — ir rodos ėjau taip 
vienas jusu namo gyvas nesu- tyliai, jog jis net ir iszgirsti ne- 
grysz.

Pagalvojo pasiuntiniai ir pa- nas jau atėjo, dar du liko... 
bijojo prievartos panaudoti. 
Tokis didelis raganius, kuris 
net karaliaus nebijo, visko gali, 
ka panori. Geriau jo neliesti 
kad nelaimes iszvengus.

Pargryžo karaliaus pasiunti
niai nieko nepesze ir papasako
jo ka reikalavo burtininkas.

— Gerai, —tarė karalius: —■ 
pasiunskite jam karieta kurio
je asz važinėju. Bet jeigu nepa
noręs dabar vykti, nukirskite 
jam galva ir atvežkite czion.

Nuvyko vėl pasiuntiniai jau 
dabar su karaliaus karieta kaip 
burtininkas reikalavo ir prane- 
sze jam ka liepe karalius. Mato 
musu žmogelis kad su karalium 
menki juokai, atsisėdo ir nuva
žiavo.

Kai tik atvažiavo in kara
liaus tumus, tuojau nuvede ji 
pas karalių.

“Tu manai kad esi toks dide
lis burtininkas — su karalium 
lygus. Tik tokioje nori karieto
je važinėti kurioje asz važinėju. 
Asz tavo reikalavima patenki
nau ir tau garbe didele sutei
kiau o dabar tu mano turi rei
kalavima patenkinti: turi su
rasti mano žiedą. Paprastiems 
burtininkams asz žadėdavau di
deles dovanas o kai jie nesuras
davo, ramiai atleisdavau juos 
namo. Bet su tavim, kuris esi 
su karaliais lygus, visu burti
ninku karalius, taip pasielgti 
asz negaliu. Jeigu surasi mano 
žiedą, gausi tiek turtu jog busi 
su manim lygus bet jeigu nesu
rasi, kaip kad kiti nesurado, 
liepsiu nukirsti galva. ”

— Szviesiausias karaliau, su
rasti tavo žiedą nesunku bet tu
ri man duoti tris dienas laiko.

— Gerai, — atsake karalius: 
duodu tau tris dienas laiko. O 
kad tu nepabėgtai, mane apga
vės, gyvensi po priežiūra mano 
rūmuose.

— Vai, szis viską žino. Kai

galėjo ■—.szis žynys ir sako: vie-

Ir liepe ji nuvesti in aūksz- 
cziausi bokszta ir ten uždaryti.

Eme ten žmogelis melstis nes 
žinojo kad jis žiedo jokiu budu 
surasti negales, iiet nenumano 
kaip ir kur jo jeszkoti. Meldžia
si visa diena iki vakaro o visi 
karaliaus rūmuose mano kad jis 
buria, ten vienas kambaryje sė
dėdamas. .

Kai sutemo, vienas tarnu, ku
rie buvo karaliaus žiedą senai 
radę bet paslėpė, sako:

— Eisiu pažiūrėt ka szis ra
ganius ten daro? Ar negresia 
tik mums pavojus.

Antras tik nusijuokė.
— Tiek garsiu žyniu ir nei 

vienas neatspėjo. Neatspes ir 
szitas, — sako trecziasis.

— Gal ir neatspes, — atsake 
pirmasis: — bet vis geriau pasi
teirauti ka jis ten daro.

O tuo' laiku musu žmogelis 
meldėsi, ruoszdamasis mirti nes 
žinojo kad surasti žiedą jis ne
gali. Besimelsdamas girdi kad 
kažkas inejo kitan kambarin, 
atsargiai priėjo prie duriu ir, 
turbut, žiuri per rakto skylute. 
Musu žmogelis pamanė kad gal

Kiti du nenorėjo jam patikė
ti ir todėl nutarė kita, vakara, 
kai visi suguls, nueiti ir paklau
syti ka pasakys tasai uždarytas 
žynys.

Kai tik atėjo antras vakaras, 
nuėjo pirmasis su kitu.

Kai tik jie patylomis priėjo 
prie duriu, musu žmogelis vėl 
nusigando ir pamanė kad atėjo 
karaliaus budeliai ji nužudyti 
bet atsiminė kad dar tik du va
karai praslinko todėl atsidusęs 
sako:

— Acziu Dievui, jau du, o li
ko tik vienas:

Nusidėjėliai, iszgirde sziuos 
žodžius, nusigando ir nubėgo 
pasiszauke treezia ir sako:

Tikrai szis žynys viską žino. 
Vos tik priėjome prie duru jis 
ir sako: jau du atėjo, liko dar 
vienas. Kas mums daryti da
bar ?

Tarėsi, tarėsi ir nutarė eiti 
pas žynį ir viską jam pasakyti. 
Gal jis pasigailės ju ir nežudys.

Kaip sumanė taip ir padare. 
Iszklause ju musu žmogelis ir 
tarė:

— Gerai, kad pasisakėte. O 
jau asz norėjau apie jus pra- 
neszti karaliui, tik laukiau nu
statyto laiko.

— Kas mums dabar daryti ?— 
klausia jie. — Kai sužinos kara
lius jis palieps mums nukirsti 
galvas.

— Karalius nieko nesužinos 
jeigu manes paklausysite. Man 
jus gaila nes asz turiu, kaip jusu 
nietu, sunu ir todėl asz noriu jus 
gelbėti.

— Klausysime ir darysime 
viską, ka paliepsi, lik gelbėk 
mus, suszuko visi trys.

Jis paliepė jiems inraityti 
žiedą duonos minksztiman ir in- 
kiszti kalakutui gerken, kad jis 
ta žiedą nurytu o paskui nu- 
peszti tam kalakutui uodega.

Jie viską padare, taip kaip 
jiems buvo paliepęs.

Suėjo trys dienos ir szaukia 
karalius žyni kad pasakytu kur 
randasi jo žiedas.

— Na, — sako jisai: —- trys 
dienos sukako, kaip tu praszei. 
Jeigu man nepasakysi kur ran
dasi mano žiedas tai pamanysiu 
kad tu ne burtininku karalius 
bet apgavikas ir kaip su apga
viku, su tavimi asz pasielgsiu.

— Tavo namuose yra vagis 
kuris, patsai to nežinodamas, 
laiko tavo žiedą pagrobęs.

— Niekus kalbi. Kaip gali 
kas mano žiedą pagrobti ir ne
žinoti kad yra pagrobęs. Matau, 
tu nori tuszcziais iszsisukti žo
džiais bet tau nepasiseks mane 
apgauti.

Eiva ten kur randasi tavo 
paukszcziai, — sako karaliui 
musu žmogelis o ten pamatysim 
ar tave apgaudineju.

Nuėjo visi ten kur buvo ka
raliaus paukszcziai. Musu žmo
gelis apėjo visus, apžiurėjo, su
stojo ties kalakutu kuris turėjo 
nupeszta uodega ir sako:

— Szis kalakutas prarijo ta-

VIRSZININKAS SIGNOLI- 
NIO KORPUSO.

Pulkininkas Juozas O. Mau- 
borgne likos paskirtas virszi- 
ninku signolinio korpuso Ame- 
rikoniszkoje kariuomeneje in 
vieta mirusio majoro James B. 
Allison. Pulkininkas Mau- 
borgne yra isztarnaves daugeli 
metu kariuomeneje ir tarnavo 
Svietineje kareje.

ne sodink!
Karalius pamanė kad burti

ninkas vela atspėjo. — Tai pa
vojingas žmogus,mano jis —’ 
reikia su juom pabaigti. Mat,'

vo žiedą. Liepk ji papjauti ir 
pajeszkoti viduriuose.

— Pažiūrėsim — tarė kara
lius ir liepe tuojau papjauti ka
lakutą ir iszskrosti jo vidurius.

Surado žiedą. Nusistebėjo ka
ralius ir sako:

— Matau, kad tu tikrai daug 
žinai. Bet pirm negu tave atlei- 
siu, turiu dar iszbandyti, ar tu 
tikrai esi toks gudrus kaip apie 
tave kalba.

Mat, karaliui pagailo pažadė
tu burtininkui turtu.

Nusivedė ji karalius savo so
dan, vaikszezioja su juo, klausi
nėja, kokiu budu atspėjo jis, 
kur karaliaus žiedas, kokiu bu
du jis ingijo mokslą atspėti kur 
randasi dingusis daigtas... 
Žmogelis daugiausia tyli ir nie
ko neatsako o karalius vis dau
giau ir daugiau klausinėja bet 
kadangi žmogelis neturi ka sa
kyti tai karalius ima net pykti.

Bevaikszcziodami po soda, 
kai tik prieina prie suolelio, ka
ralius liepia tuoj prisėsti nes 
mat, vaikszczioti- pesczias ne
pripratęs tai greit pavargsta.

Bevaikszcziodamas, bekalbė
damas mosterėjo karalius ran
ka ir pagavo vabalėli o pagavės 
klausia musu žmogelio:

— Pasakyk, ka dabar turiu 
rankoje?

— Nelaimingas Vabalėli, kad 
patekai karaliaus rankon, gy
vas neisztruksi, — atsidusęs 
sunkiai ir nusiminęs tarė musu 
žmogelis, manydamas kad vis- 
tiek karalius astebes ji nieko 
nenusimanant ir lieps nužudyti. 
Jis taip kalbėjo todėl kad jo pa
varde buvo Vabalėlis. Bet kara
lius, iszgirdes sziuos žodžius, 
net kruptelejo ir todėl sugniau
žė stipriai ranka. Kai atgniaužė 
ranka, vabalas tikrai buvo ne
gyvas.

— Atspėjai vėl, — sako kara
lius. — Dabar padarysiu tau 
paskutini bandymą.

Taip tares, nusivedė ji savo 
kam’bariuosna. Ten jis paliepė 

1 atneszti kiausziniu, padėti juos 
ant kietos kėdės ir užkloti balta 
paklode. Kai visa buvo atlikta, 
jis privedė prie kėdės ir liepe 
žmogeliui atsisėsti. O musu 
žmogelis nežinojo kad po paklo
de buvo kiausziniai. Bet jam in- 
kyrejo vis sesdineti ir, 'be to, nu
vargo laukdamas nelaimes.

— Tebūnie greieziau, kas turi 
būti. Jeigu galas man, tai vis
tiek galas, — ir atsigryžes in 
karalių piktai pratarė:

— Kam tu mane, szviesiau- 
sias karaliau, vis sodini ir sodi
ni, kaip viszta ant kiausziniu. 
Sėsk patsai, jeigu nori o ne ma-

kaip žiauriai ir nemandagiai su 
manim kalbasij, dar kerszys 
man vėliau. į

Jis is'zejo kitan kambarin ir 
paliepė tarnams:

— Kai szis raganius iszeis isz 
mano kambario ir eis pro szita,i 
suimkite ji greieziau ir iszmes- 
kit per Įauga.

O tai buvo trecziame aukszte 
ir karalius mane kad burtinin
kas mirtinai užsimusz, iszkrites 
isz tokios auksztumos.

Sugryžes jis sako burtinin
kui:

— Gerai, dabar gali eiti sau 
namo.

Musu žmogelis atsikėlė, pa
dėkojo karaliui ir jau rengėsi 
iszeiti. Kai jis buvo arti duru, 
karalius ji sulaikė ir juokdama
sis paklausė:

— Na, visa žinantis burtinin
ke, ar tu žinai kada tu mirsi?

Žinau, — atsake jam žmoge
lis: — trimi dienomis ankseziau 
negu tu, szviesiausias karaliau.

Iszgirdes sziuos žodžius ka
ralius baisiai nusigando nes pa
tikėjo kad žynys tikra tiesa pa
sakęs. Jis sulaikė ji, apdovano
jo dvarais ir dideliais turtais, 
apstatė ji tarnais ir .sargyba, 
paliepė žiūrėti, kad nedirbtu tik 
lengvai gyventu, gardžiai val
gytu ir saldžiai gertu. Karalius 
mane kad taip begyvenant jis il
gai gyvens, ir taip bus gyvas ir 
karalius.

Žmogus apsigyveno padova
notuose dvaruose, parsigabeno 
ten savo žmona ir vaikus, leng
vai visi ten gyveno, nieko ne
dirbdami, vargo neragaudami, 
tik gardžiai valgė, saldžiai ge
re, diena ir naktį linksminosi. 
Ir asz ten viena karta buvau, su 
jais gardžiai valgiau, saldžiai 
geriau. Nors per barzda varvėjo 
bet gerklen nepateko...

Vienas kvailiukas,
Da ne senas vaikinukas, 

Apie Filadelfija nusibostino, 
Ir ten viena sesute pažino. 
Prikalbino kad su juom va

žiuotu, 
Nieko nesibijotu,

Nekentęs daugiau varga, 
Gaus gera darba.

Mergina važiuoti negailėjo, 
Ba drapanų neturėjo, 
Vaikams davė pinigu, 

Kad nusipirktu reikalingu 
daigiu.

Na ir parvažiavo, 
O kad ir darbo negavo, 
Tai apspito jaunikiai, 

Neženykliai, 
Kada mergina su vienu kalbėjo, 

Kiti net isz piktumo drebėjo, 
Begerdami susivaidijo, 

Ir musztis pradėjo,
Su stiklais galvas susiskriode, 
Per tai savo narsumą parode, 

Pas vaita prova turėjo, 
Kur pusėtinai užsimokėjo.

* * *
Jau tieji Amerikoniszki 

komunistai,
Tai vyruti visai niekai, 

Pinigus nuo tokiu reikia kavot, 
Ba taikytusi pavogt.

Mat nevos už laisve kovoja, 
Kol kito bobele neiszeikvoja, 

Toji visko iszsižada, 
Komunistui viską atiduoda, 
Ir da vyro paima pinigus, 

Ir pasilieka biednas žmogus, 
Ir ka žmogelis gali pradėt 

itada?
Ar tai vyrueziai gerai, 

Toki Komunistu darbai?

PIRMININKE AMERIKO- 
NISZKO LEGIONO.

Mrs. Malcolm Douglas, isz 
Seattle, Wash., likos iszrinkta 
pirmininke Amerikoniszko Le
giono ant ju paskutinio seimo 
kuris atsibuvo New Yorke. Ji 
apėmė dinsta buvusios pirmi
ninkes, Mrs. Oscar W. Hahn, isz 
Lincoln, Nebraska. In Moterių 
Skyrių, Amerikoniszko Legio
no, priguli tiktai motinos ir se
sers buvusiu kareiviu kurie tar
navo toje kareje.

* * *
. Tiek to, tegul buna ir pede, 

Vieni kitiems neapsileidžia, 
Be tauriu ir dieliu krauja 

leidžia, 
Sutemus, einant sulaikineja, 
Kaip banditai užkllupineja, 
Užpuldinėja ir ant moterių, 

Vakare namo einaneziu, 
Viena toki jau nusudijo, 

Ant keliu menesiu pasodino, 
Žmogus pinigu negali laikyt, 

Turi in banka patalpyt, 
Vagia vieni nuo kitu, 

Ir neszdinasi po velniu, 
Nuvažiuoja in kur kitur, 

Ba pinigu tur.
Blogai dedasi tarpe mus, 

O kas da toliaus bus?
Jeigu greitai neapsimalszys, 

Tai tokius ant szaku pakabys.

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 
2ac. stempomis o gausite per 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
City, U*.

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI 
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

|£OKIU da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganė

dinti! Jaigu jumis patiks 
parodykite savo draugams. 
Prisiunskite $1, o aplaikyste
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

su Konvertoms. * 
------- ‘ 

feWPriisiunskite Money-Or- 
deri arba pinigus per Regis- 
travota laiszka. Adresas:

i W. D. Boczkauskas - Co., .
Į Mahanoy City, Pa., U.S.A. 

__ _—.
I Sieniniai Kalendoriai, po 25c. ,



“SAULE” Mahanoy City, Pa.'

ŽINIOS VIETINES

— Utarninke pripuola su
kaktuves kada Kristupas Ko
lumbas atrado Amerika 1492 
mete. Toji diena paprastai va
dinama “Columbus Day” ir 
yra apvaikszcziojama tik neku
rtose Amerikos valstijose.

t Senas gyventojas ir biz
nierius Vincas Supranavicz- 
ius, 536 W. Pine uly., po trum
pai ligai mirė praeita Ketver
ga popiet namie. Nulindo tie, 
kurie ji pažinojo, nes buvo tai 
žmogus malonaus budo ir mai
šaus savo gyvenime. Velionis 
gimė Lietuvoje, turėdamas 18 
metu pribuvo in Amerika 32 
metus adgal jeszkoti giliuko ir 
geresnio gyvenimo apsigyven
damas Mahanoy City kur užsi
dėjo bizneli ir vede ji pasekmin
gai. Paėjo isz Suvalkų gub. Kal
varijos pavieto, Kumecziu kai
mo, Kalvarijos parapijos. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko nuliudime pa
czia Veronika, ir sekanczius 
vaikus: Veronika Jenczauskie- 
ne isz Meizvilles; sunu Vlada; 
dukterys, Mare ir Alberta na
mie, ir dukterį vienuole Ange- 
lita, kuri randasi Grand 
Rapids, Mich., kaipo du anū
kus. Lietuvoje paliko senus tė
velius, Adoma ir Jeva ir seseres 
Petronėle Jenczuviene ir Ona 
Stulgiene o Mahanojuje seserį 
Magdalena Malažinskiene ant 
E. Pine ulyczios, kaipo ir broli 
ant W. South ulyczios. Laido
tuves atsibus Utarninko ryta, 
9-ta valanda, su trejomis Mi- 
sziomis Szv. Juozapo bažny- 

■ ežioje, bus palaidotas ant para
pijos kapiniu.
. — Joana Slavickiute, 5 me
tu mergaite, dukrele Haroldo 
Slavicku, 110 So. Catawissa 
ulyczios, praeita Ketverga li
kos skaudžiai sužeista per au
tomobiliu, kuri vare Manuel 
Gomez, isz Frackvilles. Mer
gaite užbėgo ant kelio automo- 
biliaus, kurio badai neinate. 
Szoferys geisdamas apsisaugo
ti nelaimes, pasuko automobi
liu in medi, bet mergaite likos 
pagalinta ir nuvežta in Locust 
Mountain ligonbute Shenando- 
ri.

- Poni Helena Karaszauo-Į DARBQ ŽINUTES 
kiene, 1/ o. .Linden uly., likosi 
nuvežta in Ashland© ligonbute! 
ant gydymo sužeistos rankos, 
puldama tropais žemyn name.
— Franciszkus Elser, F. Mav- 

rillo, Vladas Polikort, E. Adam
ski, J. Burauckas, Helena Docz- 
kiute, Alberta Jakuboniute, A. 
Karkauckas ir Stasys Alekune- 
czia, visi isz Nutley, N. J., ana 
diena lankėsi pas ponstva Jonus 
Doczkus ant 327 W. Pine uly.

— Badai vela kelios szei- 
mynos iszvažiavo isz musu a- 
pylinkes in /didesnius miestus 
jeszkoti geresnio būvio, nes j 
czionais nėra vilties, kad atei
tu geri laikai.

—• Plentas vedantis isz 
New Bostono in Frackville yra 
taisomas ir nebus užbaigtas uz 
kokios sanvaites laiko.

6,500 ANGLEKASIU
ISZEJO ANT 

STRAIKOS
ANT STRAIKOS PRIGIAL- 

BET SAVO DRAUGAMS 
KURIE SĖDI PO ŽEME.

STRAIKIERIAI SUGRYŽO 
IN DARBA PO 4 SAN- 

VAICZIU.
Philadelphia. — Po keturiu 

sanvaieziu straiko Brill Manu
facturing Co., 1,172 darbininkai 
sugryžo prie savo darbu. Prie
žastis straikos buvo ta, kad vie
nas isz darbininku atsisakė pri
gulėti in ju unija.
ISZMETINEJA ANGLEKA- 

SIUS ISZ STUBU.
— Sterling

SHENANDOAH, PA
— Juozas Laukaitis, 317 E. 

Centre ulyczios, gydosi vietinė
je ligonbuteje nuo apdeginau 
kokius aplaike laike darbo but- 
legerineje skylėje kada eksplo- 
davojo karbaidine lempuke, ap
degindama ji skaudžiai.

♦
—■ Lenkai abieju parapijų 

susitvėrė komitetus kurie val
dys parapijas ir paskirs kiek 
kunigai turės imti už savo pa- 
tarnavima: už szliubus, kriksz- 
tus ir laidotuves.

— Važiuodami namo, apie 
pusiaunakti, Edvardas Valuke- 
viczius ir Richard Cooney, abu
du isz William Penn, susidūrė 
su trukiu ant skerskelio. Coo
ney likos sužeistas in galva bet 
Valiukeviczius iszliko sveikas. 
Pravažiuojanti automobilistai 
užtiko abudu ir sužeistąjį nuve
žė in vietine ligonbute.

— Juozas Andruszkeviczius 
gydosi vietinėje ligonbuteje 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
laike darbo Packer No. 5 kasyk
lose.

Gilberton, Pa. f Andrius Czes- 
nuleviczius, senas gyventojas ir 
gerai žinomas visiems, mirė na
mie praeita Ketverga po ilgai 
ligai. Velionis gimė Lietuvoje 
isz kur pribuvo apie 33 metus 
adgal, apsigyvendamas czionais 
kur dirbo kasyklose. Prigulėjo 
prie Szv. Liudviko parapijos 
Meizvillej. Paliko paczia Mari
jona, dvi dukteres Ona ir Adeli
na, viena sesere Marcele Laba- 
diene, Gilbertone, motina ir dvi 
seseres Lietuvoje. Graborius 
Romanas, isz St. Clair užsiėmė 
laidotuvėms.

Coaldale, Pa. — Praeita Pet
nyczia iszejo ant straikos 6,509 ( Daniui Loone, K y. 
anglekasiu visoj Panther Creek Mining kompanija piadejo 
aplinkinėje, kasyklose kurios iszmetinet 27 szeimynas isz sa- 

. priguli prie Lehigh Navigation1 vo stubu- Visos šeimynos yra 
I kompanijos, prigialbet 39 strai- 
kieriams, už savo tiesas, kurie 
užsispyrė pasilikti po žeme 1,- 
252 pėdas gylio, Coaldale ka
syklose. Straika prasidėjo stai- 
gai per 1,700 anglekasiu, kurie 
sėdo in trokus ir automobilius 
ir nuvažiavo in Tamakve, Lans- 
forda, Nesquehoning ir Seek, 
iszszaukti savo draugus kad pa
mestu savo darbus ir prisidėtu 
prie ju. Po žeme straikieriai bu
vo prieszingi tam straikui bet 
draugai mane kad jeigu visi isz- 
eis ant straikos tai kompanija 
greicziau iszpildys ju pareika
lavimus.

Anglekasiu pirmininkas 
Brown, isz 7-to distrikto patarė 
kad anglekasiai sugryžtu prie 
darbu nes yra pasirasZe ant 
kontrakto su kompanija ir jog 
tasai straikas yra paniekintas 
ir neužtvirtintas per unijos vir- 
szininkus.

Moteres straikieriu ir kiti na
rei anglekasiu prisidėjo prie to
jo straiko ir drauge su vyrais 
nuvažiavo prikalbinet kitus ant 
pametimo darbu.

Pirmininkas Brown apreisz- 
ke straikieriams buk preziden
tas Lewisas avede visa taji pa
dėjimą in jo rankas ir jis tuojau 
susinesze su prezidentu kasyklų 
Warriner ant užbaigimo tojo 
nesupratimo. Kongresmenas 
Gildea, isz Coaldale, ėjo drauge 
su anglekasiais prie kompani
jos Shafto No. 7, 1932 mete, 
kad iszmelsti geresni būvi del 
anglekasiu.

; J anglekasiu kurie straikuoja jaui 
;fi I kelis menesius. O kad dabar toji 

kompanija padare sutarti su 
nauja unija Independent, todėl 
paliepė visiems žmoniems isz- 
sikraustyt. Jau kėlios szeimy- 
nos straikieriu likos iszmestos 
ant ulycziu su visais rakandais.
DARBININKAI PIRKO SA

VO SKALBINYCZIA.
Spokane, Wash. — Straikie

riai dvylikos skalbinycziu czio
nais sugryžo prie darbo bet ne 
in kitas dirbtuves, liktai in sa
vo. Visi 360 darbininkai, kurie 
priguli in Dry Cleaning Work
ers Union, nupirko savo skalbi- 
nyezia už $50,000. Puse strai
kieriu dirbs savo skalbinyczio- 
je o puse pikietuos kitas skalbi- 
nyczias kuriose apszaukta 
straika.

Paskutines Žinutes
Hollywood, Calif. — Buvusis 

Angliszkas karalius, Duke of 
Windsor badai rodysis krutu
muose paveiksluose czionais už 
ka aplaikys $100,000 ant meto.

Atlantic City, N. J. — John 
Lewis, prezidentas UMWA an- 
glekasiu unijos, atvažiavo in 
czionais dalyvauti svarbiam 
posėdyje kaslink unijos reikalu.

Gibraltar. — Apie 5,000 neži
nomu kareiviu atplaukė, in Al
geciras. Kokios tautos tieji ka
reiviai tai nedažįnota bet mano
ma kad tai Italiszki liuosnorei 
kurie atplaukė pąsikeleliams in 
pagialba.

LaSalle, Ill. f Czionais atsi-

t Nuliūdo Mahanojiecziai 
netekia isz tarpo saves gerai ži
noma ir guodojama gyventoja 
Ona Ardickiene, (Hardy), 901 
E. Centre uly., kuri po keliu die
nu ligos, mirė 3 vai. po piet, Lo
cust Mountain ligonbuteje, Ne
dėlioję. Velione po tėvais vadi
nosi Tamulevicziute, gimė 
Szuncku parapijoj, Suvalkų gu
bernijoj," pergyvendama Ameri-'buvo laidotuves mirusio Miko- 
koj gal daugiau kaip 50 metu ir | lo Blaszkevicziaus, 36 metu, isz 
gimė 80 metu adgal. Mahanojuj namu jo motinos, ponios Mares 
pergyveno apie 35 metus o jos Blaszkeviczienes, 
Vyras mirė keturi metai adgal. 
A. a. Ona buvo malszaus budo 
motere, mielaszirdinga ir gera 
motina savo vaikams, inkvep- 
dama in juos tikra Krikszczio- 
riiszka dvasia. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Paliko 
sekanczius vaikus: duktere Ona 
Mockaitiene, mieste, Mare Ka- 
puseinskiene (Cooper), Filadel
fijoj ; Margarieta Kriaucziunie- 
ne, mieste; Katre Kovalczik 
(Kuli), Filadelfijoj; Adele Mil
ler, mieste. Sūnūs: Alfreda, 
Kingston, Pa., Antana, Bran
donville, Pa. Taipgi 15 anuku ir 
3 pro-anukus. Prigulėjo prie 
moterių draugavęs Szv. Ražan- 
cziaus ir Szv. Pranciszkaus 
Apasztalystes. Laidotuves atsi
bus Ketverge ryta su bažnyti
nėms apeigoms. Graborius 
Traskauckas laidos.

1156 First 
uly., su pamaldomis Szv. Onos 
bažnyczioje, Spring Valley, ku
rias laike kunigas Albertas 
Rupszis. Velionis buvo ginies 
Spring Valley, persikraustyda- 
mas in La Salle su tėvais, būda
mas mažu vaiku ir paaugės vė
liaus iszsikrauste in Detroitą 
kur dirbo Chrysler automobi
liu dirbtuvėje. Per ilga liga tu
rėjo pamesti savo užsiėmimą. 
Paliko dideliam nuliudime savo 
motinėlė ir viena sesute Marga- 
rieta Sullivan’iene, isz New 
Yorko, kuri sziuom laiku ran
dasi ant mariu su savo vyru, 
plaukenti in Vokietija ant biz
nio ir nežino apie brolio mirti.

Reikia ir tai primyt kad ve
lionio tėvas mirė 16 metu adgal 
o vyriauses brolis mirė asztuo- 
ni metai adgal. Lai Dievas su
ramina nuliudusia szeimyna.

SENI KAREIVEI VIS MAŽINASI ANT KOŽNO SEIMO.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Kingston, Pa., j- Petras Ži
donis, 63 metu amžiaus, 108j/o 
Penn ulyczios, mirė. Paliko 
paczia, dukteri ir broli. Ve
lionis buvo geras parapijonas 
ir veiklus katalikiszku draugi
jų narys.

Plymouth., f Matas M. Nar- 
cum, 29 metu amžiaus, 575 Lee 
ulyczios mirė. Paliko tęva ; 
motina mirė 4 metai atgal; 5 
brolius ir 5 seseris. Palaido
tas Szv. Kazimiero parapijos 
kapuose.

Pittston., j- Pittstoniecziams 
gerai žinoma Ona Rimiene, 49

Madison, Wis. — Ant metinio suvažiavimo senu G.A.R. 
kareiviu kurie kovojo už laisve laike namines kares, vos du 
szimtai atvažiavo ant seimo. Kožna meta skaitlis tuju senu ka
reiviu mažinasi ir už keliu metu visi iszmirs. Ant szito paskuti
nio seimo atvažiavo ir seniausia dažiuretoja ligoniu, Alicija 
Cary Risley, 83 metu, isz Colum bia, Mo., kuri yra paskutine da
žiuretoja ligoniu kuri tarnavo 1 aike namines kares ir kalbasi 
apie senoviszkus laikus su kapitonu Eugene Merrick, isz Los 
Angeles, Kalifornijos.

metu amžiaus, gyvenusi 19 
Meade ulyczios., Sebastopol. 
Nuliudime paliko vyra Prana 
Rima, tris sunius ir szeszias 
dukteris. Iszkilmingos laido
tuves invyko Szv. Kazimiero i 
bažnyczioj ir palaidotas para-f 
pijos kapinėse.

Skaitykite “Saule”

SZIADIENINIAI LAIVAI IR SENOVISZKI.
Pan-American Bermudapasažierinis eroplanas kuris susitiko su žegliniu laivu ant Sep

tynių mariu, pasveikindamas ji kada leke isz Bermudos in New Yorka. — Ka pasakytu Kolum
bas sutikės ant mariu toki orini milžiną?

Gerai Susiprato
Sūnelis adbego namo uždu

sęs ir jau ant slenksczio szauke 
in motina:

— Mamyte, jau tasai musu 
grosernlnkas dabar isz piktumo 
truks.

•— Kodėl? Kas jam atsitiko?
— Jo motere pagimdė jam ■ 

dukrele o jis jau per visa me
nesi turėjo lange kortele su pa- 
raszu: “Reikalingas vaikas.”

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietu’viszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

66B
sustabdo į 

PERSZALIMA ( 
ir KARSZTI ’j 

pirma diena 
Galvos Skausmą i

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekos* 
Bandvldt* “Rub-Mv-Tism** linimenta

Dr. T. Tacielauskas
* Pirmutinis Lieluviszkas

Dentistas Mahanojuje |
Persikėle m nauja vieta po adresu

i 30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

PRIBUS IN AMERIKA SU SAVO PACZIA.
Sztai paveikslas buvusio karaliaus Anglijos kuris padeka- 

vojo už sostą kad apsipacziuoti su Amerikoniszka moterele1 
Simpsoniene. Po vinezevonei lankėsi jie Bordsodivanka, Veng
ruose, svecziuodamasis pas Charles Bedeau. Dabar telegramai 
skelbia buk'buvusis karalius, o sziadien žinomas tik kaipo gra
fas Windsor, pribus in Amerika ir'badai apsigyvens ant kokio 
tai laiko Virginijoj kur jiems parengta vieta apsigyvenimui.
Baltimore, Md. f Praeita, 

Utarninko vakara mirė Ona' 
Budrevicziene, pati Vinco Bud- 
revicziaus. Apricz vyro paliko 
taipgi viena sunu Joną ir duk- 
tere Elena Hazard. Laidotuves 
atsibuvo praeita Petnyczia su 
apeigomis Szv. Alfonso bažny- 
czioje.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

TURĖJO TIK VIE NA PORA KELNIŲ.
Szita porele szejo pasivaikszcziot prie«pamario Kent, Ang

lijoj ir kokiu tai budu vyras perplesze sau kelnes o kad neturė
jo kitos poros, todėl vienatiniu budu buvo užlopyti kelnes. Atsi
gulė ant pacziules keliu ir darbas buvo pasekmingai užbaigtas. 
Bet kas butu atsitikia kad butu adata paslydus ir indurus vy-

Szi Banka yra Nary« 
Federal Reserve System 

' IR
I Federal Deposit Insurance 

Corporation

I Union National Bank 
! KAMPAS MAIN IR CENTRE ST 

MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule” '

C. F. RĖKLAITIS
| Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas 11

!
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apeEnkeje. Bile ko- Cq 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jf' 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoja nu- I 
mirelius pagal naujau- I i 
šia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamo* J 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;S16 W. Sprue M,

• Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 WilBag StrM< 

Bell Telefonai 4
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