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Isz Amerikos ~žNoKAS
KAD NE SAPNAS

NEBUTU APLAIKES 
NIEKO.

Philadelphia. — Andrius 
Kacziczek apskundė strytkariu 
kompanija ant 25 tukstancziu 
doleriu už jo sužeidimą. Teis
mas ketino užsibaigti ant ryto
jaus. Andrius diena priesz užsi- 
baigima teismo sapnavo kad 
jam džiure nieko nepripažino 
ir geriau kad susitaikintu su 
kompanija ant trijų tukstan
cziu doleriu kaip jam pasiūlė 
kėlės sanvaites adgal. Andrius 
nubėgo pas advokatą su ku- 
riuom greitai nuvažiavo in sū
dą apreikszdamas kad geidžia 
susitaikint su kompanija už 
tris tukstanczius doleriu be vi- 
roko. Kompanijos advokatai 
noringai sutiko ant to ir jam 
užmokėjo. In dvi valandas vė
liaus džiure atnesze viroka ku
riame nieko neduoda Andriui. 
Tokiu budu žmogelis per sapna 
laimėjo nors tris tukstanczius 
doleriu ir buvo užganadintu 
kaipo ir jo advokatas kuris už 
savo darba aplaike 500 doleriu.

NEPAPRASTAS KURKI
NAS—TORKE.

Huntington, Md. — Ant czio- 
naitines farmos prigulinczios 
prie William Anderson, randa
si nepaprastas kurkinas (tor- 
ke) kuris nemažai nustebinę 
aplinkinius gyveutojaA Tasai 
kurkinas turi ketures kojas, 
dvi galvas ir keturis sparnus, 
auga gerai ir kaip rodos locni- 
ninkas susilauks isz jo dideli 
turteli nes iszgirde apie ji loc- 
nininkai cirkusu siūlo farme- 
riui gana didelius pinigus bet 
jisai nenori skirtis su savo ne
tikėtu skarbu. _ »

TĖVAS PABĖGO SU SŪ
NAUS MYLIMA.

Clarion, N. J. — Paul Morri
son, 42 metu amžiaus, pabėgo 
su pana Jane Simmons, 20 me
tu mergina. Morrison paliko 
paskui save dideliam nuliūdi
me paczia ir kelis vaikus. Mor- 
risono sūnūs mylėjosi su Jane 
kuri dirbo tėvo kancelarijoj ir 
ketino neužilgio apsivesti su ja 
bet tūla diena mylima dingo
drauge su tėvu ir nuo szio lai
ko poreles nesuranda. Sūnelis 
tuom labai susirūpino bet ne- 
sigraudina kad jo nelaba myli
ma pabėgo nes kaip sako, ta 
pati galėtu padaryti ir po apsi- 
vedimui. Sūnelis pasijeszkos 
geresnes ir teisingesnes mergi- 
nos- 1 ■ < -
SUV. VALSTIJOSE GYVE
NA SZIADIEN 130,215,000 

ŽMONIŲ.
Washington, D. C. — Cenzu- 

so bjuras apgarsina buk szia- 
dien Suv. Valstijose gyvena 
130,215,000 žmonių. Tame 
skaitliuje neprisideda Alaska 
kurioje randasi 405,000 gyven
toju, Havajoj 1,806,000, Puerto 
Rike 52,800, Panamoje 22,000, 
Virgin Salose 22,700 ir Guame 
ir Samoa 11,700,

NASZLE GAVO APDRAU- 
DIMA.

Pittsburgh, Pa. —: Davis R.
MacDonald ana diena likos su
rastas gyvas kada sūdąs ji pri
pažino už mirusi per praszyma 
jo paczios kuri aplaike $10,000 
asekuracijos ir po-smertine 
nuo dvieju insziurenc kompa
nijų. Davis dingo sz namu 1924 
mete bet dabar likos surastas 
kalėjime Los Angeles, Califor- 
nijoj. Jis apleido savo paczia ir 
dukrele 9 metu. Aplaike ji per 
suda persiskyrimą. Kada jisai 
dingo isz namu, parasze laisz- 
keli paežiai buk mano pasi- 
skandyti ir isztikruju surasta 
jo kepure ir surdotas prie kran
to upes. Bet isztikruju jisai isz- 
važiavo in New Orleans kur ap- 
sipaeziavo su kita motere susi
laukdamas su ja du vaikus. Po 
tam iszkeliavo in Kalifornija 
kur parasze neteisinga czeki, 
likos susektas ir uždarytas ka
lėjime. Pinigus naszle nesugra
žins kompanijai nes sūdąs jos 
vyra pripažino mirusiu.

DARAKTORKA APLAISTĖ 
SAVE GAZOLINU IR 

UŽSIDEGĖ.
Ridgeway, Pa, — Sirgdama 

koki tai laika-- Idele McCrea
dy, buvusi dar’(jktorka publiki- 

“tykioje czionais’ susi- 
iupinus kad ,aauSiau pa
sveiks, iszejo ant kiemo’ ap
laistė save gazC>'linu ir u’Žslde" 
ge. Liepsna apf3me >ios kuna 
akimirksnyje i!" kada žmonCS 
subėgo ja giall,et’ ^laiminga 
mergina jau bm 70 SudogUS ant 
anglies.

SZUO ge.’AESNIS 
MOT ERE-

Reading, Pa.’?- Su verksmu 
ir aszaromis MaUy Jaokson ap' 
sakinejo sudžiui ]sPriežasti Fsz' 
kojimo persiskrin?0 11UO sav0 
vyro: kad turi guiS'eti ant gnn’ 
du nes jos vyras j.°a isZmota 1SZ 
lovos o in jos vieta p na°u 0 sa 
vo mylima szuni. Bet yZ1^a Plie 
žastis tosios juodos porele!06 \ia 
pervirszinis gėrimas ‘surami1* U. 
tojos’ kuri jiems atnesze tiktai 
daug bėdos. Sudžia sutaikė po- ",' 
rele ir liepė eiti namo.

A

ir

NUŽUDĖ SAVO NESZCZI s 
PACZIA. li‘

Sheldon, Conn. — Rogca 
Gordon likos aresztavotas S1
uždarytas kalėjime už nužuė, ' y.. ik- uri ma savo neszczios paczios k . ( 
buvo tokiam padėjime jau n’. . . „ , .. u- pa-septymu menesiu. Kada ji ' 
licija pradėjo kvosti del ko . 
žuse paczia tasai aiszkino ,

-Matydamas kad ma “"° 1>atl 
v.rizi?gio payra neszczia ir neuzil. ° *

• j i j-t • i k • dienos gaile- gimdys kūdiki, labai > . ° ,v. ! -i - lark! netu- jausi nes žinodamas kao.. , ,K . . .e tasgale- nu dahbo ne pinigu ir m 
cziau jai duoti tinkama p^ 
žiūra ir maista, nutariau ja r k 
žudyti ir palengvint jos kentt 
jimus ateityje. Kada mano ser
ganti pati gulėjo lovoje, pridė
jau revolveri prie jos krutinės 
ir paleidau du szuvius in ja.”

MERGAITES NE
PAPRASTA GALYBE
PAKELIA STALUS IR PIA
NĄ NUO GRINDŲ PER SA-
VO GALYBE IR DAUG KI
TU STEBĖTINŲ DALY
KU KURIE NUSTEBINO

ŽMONIS.

Jonesville, La. — Nepapras
ti dalykai atsitinka czionais 
apie kuriuos aplinkinei žmones ■ 
<alba ir stebėsi isz ju, nekurie 
vadina tai stebuklus o kiti sa
ko kad tai darbas piktos dva
sios. Priežastis tuju nepapras- 
u atsitikimu yra 13 metu mer

gaite Alicija Bell Kirby kuri 
yra viena isz septynių dukre- 
iu toje szeimynoje kuri ka tik 

ji dalypsteeja tai tasai dalykas 
<yla in ora su nematoma galy
be. Daugelis žmonių mate tuos 
perstatymus ir užtvirtina ju 
teisingumą. Jau 8,000 žmonių 
atlankė narna tosios mergaites 
ir patys persitikrino apie jos 
galybe. Profesoriai, tyrinėto
jai slaptybių, rasztininkai, ku
nigai ir mokslincziai persitik
rino kad tai ne jokia apgavys- 
ta. Tieji, kurie in jos galybe ne
tikėjo, patys persitikrino ir ga- 
i prislėgti apie tai.

Tula diena, kada buvo susi- 
rinkia keli profesoriai jos na
me, merg* ite uždėjo ranka ant 
piano ir tasai pradėjo kilti in 
ora. Tas pats atsitinka su ke
denąs, stalais ir kitokiais ra
kandais. Su užrisztoms akimis 
raszo visokius užklausymus ir 
alavelis rodos yra vedamas ant 
popieros per nematoma ranka.

Mergaite pirmiausia dasi- 
prato apie savo galybe Sausio 
menesyje kada su draugėms 
žaidė ant stalo su dominom ir 
kada uždėjo ranka ant stalo ta
sai pradėjo kilti in ora. Badai 
ir jos bobute turėjo taja galy
be. Supratus savo nepaprasta 
galybe, pradėjo ja naudoti dau
giau ir szadien ja rodo del 
žmonių.

NUŽUDYTA VAIKA RADO 
CEBERYJE PASLĖPTA 

SKLEPE.
Albany, N. Y. — Skiepe 

krianeziaus szape, likos suras
tas nužudytas vaikas szesziu 
rnetu amžiaus Alfredas Ras
mus. Vaiko galvele likos su- 
teszkinta su kokiu tai szmotu 
geležies o lavonas inkimsztas 
in dideli ceberi kuris stovėjo 
skiepe. Tėvas surado lavona 
savo vaiko. Badai vaikutis 
siautė su 16 metu vaiku priesz 
žudinsta, kurio dabar palicija 
jeszko nes mano buk tai jis ji 
nužudė.

SENUKAS, 63 METU, SUSI
BARĖ SU SAVO 14 METU 

PACZIULE.
Los Angeles, Calif. — Susi

baręs ir sumuszes savo 14 metu 
amžiaus paeziule, Jones Green, 
63 metu biznierius, likos užda
rytas kalėjime. Senis apsipa- 
cziavo su savo motere—mergai
te Kentuckijoj, kelis menesius 

įadgal. Jauna motere likos ati- 
aukiluota in rankas draugavęs del 
' —Apleistu vaiku.
a . . >nu 1

rie- 
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VYRAS TURI RUPIN-I Surado $1,500 Telefono Knygoje Kurioje 
TIS PIRMA APIE Buvo Pinigus Paslepia

SAVO JPACZIA
PO TAM APIE MOTINA.

Geneva, Ill. — Sudžia Olney 
Allen nusprendė buk vyro pri
valumas yra rūpintis pirma 
apie savo paczia po tam apie 
savo motina. Milton Dew, 21 
metu, ir jo pati, Baibofa, 18 
metu, likos paszaukti in suda 
kad maitintu savo motina ir ja 
užlaikytu pas save bet sudžia 
buvo kitokios nuomones ir nu
sprendė kad vyras ne yra pri
verstas maitint savo motina 
jeigu jam neužtenka ant to, bet 
jeigu lieka pinigu isz jo uždar
bio tai gali jai paaukaut pa
skirta duokle kas menesi.

LIETUVEI SUŽEISTI AU- 
TOMOBILIAUS NELAI

MĖJE.
Boston, Mass. — Nakties lai

ke ant South Boston tilto pati
ko automobiliaus nelaime ku
lio je likos sužesta du czionai- 
tinei dainininkai, Ignas Kubi
liūnas ir Ona Baltruszaite. Ta
nakti lijo ir tiltas buvo labai 
slidus. Kubiliuno maszina nu- 
cziuože net 100 pėdu ir atsimu- 
sze in tilto atrama ir sudužo. 
Abudu likos nuvežti in Carney 
ligonJbute bet sužeidimai nepa
vojingi todėl po apžiūrėjimui 
per daktarus, abudu likos pa
leisti namo. Baltruszaite gyve
na ant 948 E. Broadway o Ku
biliūnas ant 124 G ulyczios.

PENKIOS VIESZPATYSTES 
SUSZELPS ISZTREMTUS

ŽYDUS.
Washington, D. C. — Ameri

ka apreiszke buk prisidės prie 
Anglijos, Francijos, Brazilijos 
ir Nederlandu ant suszelpimo 
Žydu kurie likos iszguiti isz 
Vokietijos. Amerikoniszki Žy
dai stengėsi surinkti deszimts 
milijonu doleriu ant suszelpi
mo savo nelaimingu tautiecziu 
kurie neturi kur pasidėti.

VEŽE VAIKUS IN PRIE
GLAUDA, INVAŽIAVO IN 

BRUSTA IR 7 VAIKAI 
PRIGĖRĖ.

Wilkes-Barre, Pa. — Septy
ni raiszi vaikai, nuo 7 lyg 14 
metu, likos paskandyti senam 
bruste kada juos veže automo- 
bilium in prieglauda. Dreiveris 
norėdamas paimti trumpesni 
kele, pasuko in szali ir manyda
mas kad kėlės yra tik užlietas 
vandeniu, važiavo tiesiog ant 
balos bet isztikruju buvo tai 
senas brustas užlietas per van
deni. Automobilius invažiavo 
in taji brusta apie 40 pėdu gy
lio. Pravažiuojantis automobi
listas mate nelaime ir tuojaus 
pranesze žmoniems. Ugnage- 
siai ir kiti pribuvo in pagialba 
isztraukdami automobiliu su 
negyvais vaikais. Nelaimingi 
vaikai buvo Lenkai ir Slovakai. 
Apie 2,000 žmonių buvo susi- 
rinkia ant tos vietos kada isz- 
traukinejo automobiliu isz už
lieto brusto.

Jau raszeme apie tai kaip John West isz Alleston, Mass., 
paslėpė 1,500 doleriu po szimtmes bumaszkas senoje telefono 
direkcijoj kuria pasiėmė darbininkas o in jos vieta paliko 
jiems nauja. Turėjo jis jeszkoti su visa savo szeimyna tuju 
pinigu vartydami lapus per 75 tukstanczius knygų bet ant ga
lo po sunkiam darbui surado pinigus.

SURADO NUŽUDY- IC71 lE'TIIVhQ 
TA MERGINA klE i U V

SURADO KAMARAITĖJE 
NUŽUDYTA NUOGA 

MERGINA.

Chicago.----Kada dažiureto-
jas namo atėjo szluoti kamba
rius Ellos Pharson, atidaręs 
kamaraite net atszoko adbulas 
kada isz kamaraites iszpuole 
nuogas lavonas Ellos, kuri bu
vo subadyta baisei su mėsiniu 
peiliu kuris tame laike gulėjo 
ant stalo. Palicija dabar jeszko 
Juozo Cadda'lic, kuris tuose 
kambariuose gyveno bet jo da
bar palicija nesuranda. Palici
ja yra tosios nuomones kad 
mergina atėjo parduoti koki 
tai daigta ir užėjus in Juozo 
kambari likos sukoneveikta ir 
nužudyta.

61 ŽMONES PASIDARĖ MI
LIJONUS 1936 METE.

Washington, D. C. — Iždo 
sekretorius apreiszke kad 1937 
mete Suv. Valstijose 61 žmones 
uždirbo nuo milijono doleriu ir 
daugiau. New Yorke buvo dau
giausia milijonierių nes ju bu
vo net 25, Delaware 7, Pennsyl- 
vanijoj 6, New Jersey 5 ir 1.1.

NUSZOVE ANT SMERT SA
VO BUVUSI JAUNIKI.
Thompson, Nev. — Protesto- 

nu įbažnyczioje atsitiko liūdnas 
atsitikimas kuris nuliudino vi
sa aplinkine. Vakare kunigas 
suriszo mazgu moterystes Ro
berta Domson su pana Grace 
Jerginson. Kada jaunavedžiai 
atsitolino keliolika žingsniu 
nuo altoriaus, priėjo prie jau
nikio kokia tai nepąžinstama 
mergina, paleisdama in ji du 
szuvius, užmuszdama ji ant 
vietos. Mergina prisipažino pa- 
licijai buk jam atkerszino už 
tai kad jis atėmė jai panyste ir 
apsipaeziavo su kita. Bažny- 
czia likos uždaryta ant kokio 
tai laiko.

NUŽUDĖ IR IN SZULINI 
INMETE.

Jieznas., — Nesenei Verbyl- 
iszkiu kaime Jiezno valscz., 
szulinyje buvo rastas Ivanaus
ko 70 metu amžiauSTlavonas. 
Daug kas spėliojo, kad senis 
per neatsarguma in szulini iin- 
krites ir prigerės. Bet teismo 
organai iszaiszkino, kad senis 
buvo' nužudytas ir in szulini 
inmestas. Žmogžudyste in- 
vykdyta tokiomis aplinkybė
mis . Ivanauskas turėjo sunu, 
kuris priesz keletą metu mi
res. Liko sunaus pati, kuri 
visa laika gyvena pas vyro tė
vus. Pradžioje visi gražiai 
Sugyveno ir sutartinai dirbo. 
Kadangi Ivanauskas del senat
vės nepajege dirbti, tai pasi
samdė berną Klebauska, kuris 
susibicziuliavo su senio mar- 
czia. Šumane tuoktis bet mar
ti žinojo, kad seniai nieku 'bu
du nesutiks. Todėl prireikė, 
kaip nors atsikratyti Ivanaus- 
ka. Sulaukės tinkama proga 
bernas kirto seniui kumsezia 
in smilkini, Ivanauskas su
kniubo. Tada griebė, is'znesze 
in kiemą ir inmete in szulini. 
Szulinyje Ivanauskas atsipei
kėjo ir pradėjo szauktis pa- 
gialbos, tai bernas ji isz virsz- 
aus akmenimis pribaigė. Kal
tininkai sulaikyti ir pasodinti 
kalėjimo.

LENKES! NUO ŽEMES 
PAIMTI AGURKA IR 

UŽSIMUSZE.
Mariampole.,— Buvo rastas 

netoli batsiuvis Miksza, 66 m., 
amžiaus. Jis buvo kiek iszsi- 
geres. Iszpuolus jam isz ran
ku agurkui, norėjo ji pasiimti, 
bet besilenkdamas puolė ir in 
akmenis smarkiai susimusze 
galva. Buvo nuvežtas in Ma- 
riampoles apskr., ligonbute, 
bet sąmones neatgavęs ir ligon- 
butej mirė. - •••''

NUSISZOVE DU 
ŪKININKAI.

Merkine.,— Bugoniu kaimo 
laukuose isz brauningo nusi- 
szove Raitininku kaimo B. Ku- 
kauskas, 21 metu amžiaus. Sa
ko, žudėsi del meiles. Jis ir 
szovesi ant savo mylimosios 
lauku, bet tuo tarpu jo žudy- 
mosi priežastis nėra visiszkai 
aiszki. Kukauskas buvo persi- 
szoves kairiji pdti ir szuvis ne- 
iszejo antroje puseje, todėl jis 
turėjo gana ilgai kankintis, 
kol pakelyje vežamas arkliais 
in Merkine mirė.

Piliakalnio kaime nusiszove 
isz 'brauningo Butrimiszkiu 
kaimo, Alovės valscz., gyven
tojas Slavinskas. Szio pilie- 
ežio žudymosi priežastis yru 
tokia. Jie turėjo ūki, insisko- 
lino kažkaip Z-kui ir szis isz- 
keles varžytines ju ūki nusi
pirkti. Dabar S-kas kerszy- 
damas už tai szove ta pirkėja 
ir manydamas, kad ji nuszove 
atbėgės Piliakalnio kaiman 
pas giminaiezius pats save nu- 
siszoves in galva. Tas pirkė
jas buvo tilt lengvai kulipkos 
indrekstas, bet kadangi jis nu
virto, kaip ji szove, tai S-kas 
mane, kad ji nužudė. Slavins
kas buvo dar jaunas nevede-s.

BOMBA UŽMUSZE ŽMOGŲ.
Skajpiszkis, Biliūnu kaimas. 

Ariant szio kaimo pievas rastu 
Didžiojo karo granata. Rado 
szia granata ūkininkai mėgino 
iszszauti užkurus ugni, bet ug
nyje granata nesprogo. Vienas 
jaunas vyrukas ja pasiėmė ir 
parsinesze in įsavo namus. Bet 
ne jam buvo lemta mirti, bet 
jo tėvui, Antanui Klinkai. Jis 
te granata pasiėmė isz po pa- 
kletes ir tur but mėgino iszar- 
dyiti. Tik staiga pasigirdo 
smarkus sprogimas ir Antanąs 
Klinka vietoje buvo užmusz- 
tas. Jo kūno dalys isztaszky- 
tos. Lindi jo kaimynai neteko 
gero žmogaus, liūdi szeimyna, 
netekusi brangaus tėvo.

PAVOJINGAS GAISRAS.
Liudvinavas., — Ryta neži

nia del kokios priežasties Liud
vinave užsidegė pil. Radzevicz- 
iaus tvartas. Visas Liudvina
vo miestas atsidūrė dideliame 
pavojui, o ypatingai Centrine 
uly., valscziaus savivaldybe ir 
naujai pastatyti Szauliu na
mai. Nusigandę gyventojai 
jau buvo begabena smulkesni 
inventorių, gyvulius ir kitaka 
in saugesne vieta. Bet gaisra 
pasisekė likviduoti ir dideliu 
nuostoliu nepadaryta.

AVINAS UŽMUSZE VAIKA.
Audros kaime, Rokiszkio ap. 

avinas užmusze ūkininko I. Da- 
■bregos 4 metu amžiaus valka.

London. — Karaliene Maud, 
isz Norvegijos, teta karaliaus 
Jurgio, ir paskutine duktė mi
rusio karaliaus Edwardo, mire 
szirdies liga.

New Castle, Pa. — Mrs. Stan 
ley Johnson, 17 metu motereh 
pagimdė trynukus, dvi dukr< 
les ir sūneli. Visi sveiki ir g 
5 eus« ~ ■ -



"SAULE” MAHANOY CITY, PA

Kas Girdėt
Philadelphia os sziauczius, 

Italas, Petro Scarello, ana die
na isz ryto ėmėsi prie darbo le
pinimo czeveryku. Paėmė pir
miausia vyriszkus czeverykus 
kuriuos jam paliko motere su 
prisakymu kad greitai pataisy
tu. Isz vieno czeveryko iszeme 
kaip jam rodėsi pundeli popie- 
ru ir numėtė in szali.

Czeverykus pabaigė ir lauke 
moteres kad atsiimtu. Isz nety- 
cziu dirstelėjo ant tojo punde
lio popieru, paėmė in ranka ir 
nemažai nusistebėjo pamatęs 
kad pundelyje radosi bumasz- 
komis du tukstaneziai doleriu. 
Nepoilgam adbego toji motere 
apsiverkus kalbėdama sziau- 
cziui buk jos vyras diena 
priesz tai inkiszo in viena cze- 
veryka visa savo suezedyta 
turtą, klausdama ar ji nesura
do. Teisingas sziauczius sugra
žino susirūpinusiai moterei pi
nigus o už jo teisingysta aplai- 
ke dvideszimts dolerine bu- 
maszka.

Buvo tai gana mažas atlygi
nimas už jo teisingysta bet 
Scarello buvo tuomi užgana- 
dintas kad teisingai pasielgė ir 
padare džiaugsima moterei. O 
locnininkas czeveryku aplaike 
gera pamokinimą kad indetu 
pinigus in saugesne vieta ne 
kaip in czeveryka.

Kūdikis, neiszaukletas pagal 
Krikszczioniszka būda, užau
gės tankei liekasi prasižengė
liu ir rugoja už savo nupuoli
mus ant tėvu. Pavyzdis tokio 
iszauginimo atsitiko ana diena 
Clevelande. Sudžia jau ketino 
iszskaityti viroka ant apkaltin
to už vagysta kad sztai atėjo 
prie sudžiaus su aszaromis mo
tina prasižengėlio kalbėdama: 
"Sūdžiau, asz savo vaika isz- 
dykinau isz jaunuomenes, asz 
kalta, ne jis, mane nubausk o 
ne ji.”

Taip, ne viena motina iszdy- 
kina savo sūneli ar dukrele isz 
jaunu dienu o ant senatvės 
akys jau iszdžiuvo nuo aszaru 
gailedamasi už tai bet jau per 
vėlu nes sūnelis gavosi in kalė
jimą o dukreles kėlės vela tie
siog in prapulti. Prideryste tė
vu yra labai svarbi ir už vaiku 
kaltes jie turės atsakyti ant 
paskutinio sūdo.

Nekurie žmones netiki kad 
žmogus gali mirtie nuo dide
les baimes bet sekantis atsiti
kimas užtvirtins taji klausy
mą:

Nesėnei palociuje Feraro, 
Italijoj, radosi bernas kuris li
kos nubaustas ant mirties už 
koki ten prasižengimą bet po
nas norėjo tiktai padaryti ber
nui szposa nes ir bernas padare 
palociuje visokiu szposeliu.

Berną iszvede laukan be už- 
risztu akiu, padėjo jam galva 
ant kalados kur jau stovėjo bu
delis su kirviu rankoje kad 
jam nukirsti galva. Po tam už- 
riszo jam akis, padėjo galva 
ant kalados, atkalbėjo maldas 
už mirusius ir staiga! vienas isz 
tarnu užpylė ant kaklo szalto 
vandens.

Susirinkia sveczei, kurie apie 
viską žinojo, pradėjo juoktis. 
Elada norėjo berną pakelti nuo 
žemes, persitikrino kad tasai 
mirė isz dideles baimes. Mane 
jisai kad szaltas vanduo tai 
buvo kirvis kuris puolė ant jo 
kaklo. Baime sulaikė jam pla
kimą szirdies nuo ko ir mirė.
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Kartas nuo karto duodasi 
girdėt visoki pamokinimai 
moterių ir paneliu kaip gyve
nime turi elgtis arba kada isz- 
teka už vyro, bet nebus pro sza
li duoti patarimus ir del jauni
kiu kurie nekarta klausinėja 
redakcijos apie apsipaeziavi- 
ma. Vienas isz musu skaitytoju 
(jaunikis), užklausė mus ar už 
automobiliu in szliuba užmoka 
jaunavedis ar tėvas nuotakos. 
Kitas vela klausia kas užmoka 
už szliuba?

Tieji papratimai mainosi su 
laiku kaip ir viskas. Kas buvo 
kitados, sziadien nauja gent- 
karte žiuri ant to neatsakan- 
cziai.

Jeigu tėvai nuotakos yra 
vargingi žmones tai geriausia 
padaryti tik mažas vestuves ir 
nedaryti dideliu kasztu tėvams 
nes papratimas yra kad tėvai 
iszkeltu vestuves savo kasztu. 
Idant jaunikis mokėtu už ves
tuves yra netinkamu. Jaunikis 
užmoka tiktai už žiedus, bu
kietą ir kunigui. Automobiliu, 
vežimą ir kitus daigius užmo
ka tėvai arba jeigu jaunikis ar 
svotai turi pinigu tai jie už
moka.

Yra tai paniekinaneziu daig- 
tu jeigu nuotaka priima dova
nu szlebe nuo jaunikio arba ki
tokius parėdus da priesz szliu
ba. Jaunikis turi gana kasztu 
imdamas motere in namus nes 
nuo tosios dienos turės nuola
tos iszdavinet pinigus ant jos 
užlaikymo.

Tegul jaunikis nesiskubina 
su užmokėjimu už vestuves bet 
tegul buna del savo pacziules 
geru po szliubui ir tegul duoda 
jai tokia apgloba ir paguodone 
kokia turėjo po teviszkia pa- 
stogia ir nuo jaunikio priesz 
apsivedima o motere bus užga- 
nadinta^jeigu ji yra užauginta 
gerai ir nereikalaus kad vyras 
iszdavinetu paskutini skatiką 
ant jos pareikalavimo.

, ,Ika del i MATE IR GIRDĖ
JO ‘‘SNAĘAS”

MAHANOJUI
Vai toji meile ir apsivedi-

mas. Kiek tai atnėsza gero ir 
blogo torp poru? Sueidavo a- 
budu prie East End Parko, in- 
.simyiejo ir ant galo likos su-

DEKAVONES
DIENA

(Thanksgiving Day)

Lapkriczio mene’sio paskuti
nis Ke-tvergas, yra legale 
szvente kiekvienoje valstijoje 
ir teritorijoje Jung. Vals. Ta 
diena vadiname "Dekavones 
Diena” — sziadieninis užlai-

LžlSZaClS

Kraujo
Tikras Atsitikimas.

riszti mazgu moterystes. Abu-,kymag įszkilniiu kurios be.

įiene, eina praszyt bet jis užsi- stiklą apžiurėjo vieta, nieko ne
daręs savo pakajelije nieko ne- nužvelgė bet paėmė asztru, tam
atsako, tada pamisimo jog gal' 
turi koki svarbu reikalą, tai 
nenori kad jam kas perszkady- 
tu. Būdama nuvargus po kelio-’ 
nei nusidavė ant atsilsio o pats

Karnegio Institute, Pittsbur- 
ge, tūlas profesorius turėjo pa
sekminga bandymą permainy
mo nekurias lyties ypatybes 
nuo gaidžio ant visztos arba 
visztos ant gaidžio. Nesenei 
tam profesoriui pasisekė per
mainyti viszta ant gaidžio ku
ri gieda ir plasnoja sparnais 
kaip gaidys o gaidi permaine 
ant visztos bet pagal paskuti
nes žines tai negirdejome ar 
tasai gaidys deda kiauszinius 
ar ne. — Gud nait, vyrueziai, 
jeigu profesoriai pradės daryti 
panaszius bandymus su vyrais 
ir moterems, tai kas tada butu?

du jauni. Meiles karsztis grei
tai užgeso. Pasiliko tiktai toji 
szalta priverstina meile, supra
to savo kvailybe, tiesa jiems 
dirstelėjo in akis ir juokėsi isz 
juju kvailumo’. Pradėjo vie
nas kito neapkenst, tasai -sak
ramentas moterystes nudavė 
jiems sunkenybe, nelaisve ir 
kartus. Ba buvo jauni, nežin
anti, nepraktiszki, nežinojo 
kokios yra priderystes vedusiu 
poru. Užėjo permaina, j isai 
mate patogesnes, iszmintinges- 
nes moteres, akys jam atsidarė, 
ji geide patogesniu, turtinges
nių, meilingu ir biznieriui. Ne
suprato gyvenimo; juodam ma
to -balta, 'balta juoda.
Ir tokiam tai padėjime ir kar
tume duszios užgimė jiems kū
dikis! Kūdikis, mano Dieve 
ka jie žinojo apie kūdiki ? Juk 
paltis buvo kudikeis. Ji mylė
jo -szokt, pasilinksminimus, 
teatrus, pikezerius, bambilius. 
Jisai kazyręs, girtavima, spor
tus, o kūdikis reikalavo dažiu- 
rejimo, motiniszko pasiszventi- 
mo o visuomene -reikalavo man
dagesnio pasielgimo! 0 jie 
nieko nesuprato. Viena diena 
jisai susidraugavo su bome- 
leis, kurie ji pakuisto ir nuėjo 
pleszti; ir likos suimtas ir a- 
resztavotas. Ji atėjo pas tūla 
skvajeri, sėdėjo ant krėslo ir 
klausė viso atsitikimo. Iszme- 
tinejo jam jojo bloga pasielgi
mą, tinginysta ir vagysta. 
Skvajeris josios klausinėjo, del 
ko jos vyras teip dare. Ji pro 
verksmus apsakė pradžia savo 
merginimosi lyg pabaigai. 
Skvajeris atsiduso -gilei, dirs
telėjo -ant abeju tuju kvailiuku 
nieko negalėjo pagialbėt, nu
siuntė in kalėjimą, teismas už
sibaigė ir likos nubaustas ant 
penkių metu kalėjimo. Skva
jeris jai pasakė, kad tvirtumas 
meiles , ir moterystes rėmėsi 
ant pakajaus, mokslo ir dar
be. Teip tai užsibaigė gyveni
mas poreles kuri trankosi po 
pakampes ir ant parku tamsu
moje ir bambiliuosi-a, kur 
sziandien daugeli panasziu ga
lima matyti kas vakaras arba 
kur ant -szoninio kelio, autom-o- 
biliuje su užgesytais žiburiais!

—SNAPAS.
ANT PARDAVIMO.

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

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

veik pasaulyje apvaikiszczioto-s 
nuo seniausiu laiku.

Pilgrimu tėvai apvaikszczio- 
jo pirmiausia žinoma padeka- 
vojima Amerikoje. Tie pilgri- 
mai atvyko 'in Plymouth’a, 
Massachusetts valstijoje, ant 
mažo laivelio "Mayflower” 
Gruodžio men., 1620 m. Dau
ginus kaip puse szitu Anglisz- 
ku pionierių numirė nuo ligų 
pirmu metu ju iszbuvimo Ame
rikoje. Liekamus gyventojus 
Indijonai pamokino kaip so
dinti ir auginti javus. Ju pa
stangos auginti kuk-uruzus 
(kornu's), kvieczius ir miežius 
buvo pasekmingos ir sekanti 
rudeni 'po j u atvykimu, jie tu
rėjo puiku pinti. Su užbaigi
mu darbo laukuose jie nutarė 
laikyt iszkilmes ir in tas iszkil- 
mes jie pasikvietė ju draugus 
Indijonus.

Edward Winslow, vienas isz 
ve-deju Plymouth’o kolonijos, 
paliko piara-s'zyta rekordą saito 
drau'giszkumo tarpe pirmųjų 
Angliszku kolonistu ir vietiniu 
gyventoju. Indijonu vadas Ma- 
ssasoit- atvyko in Plymouth’a 
su devynes-deszimtis savo 
vyru. Iszkilmes tesėsi per tris 
dienas, svarbiausias valgis iš
kilmėse buvo laukiniai kalaku
tai ir briedžiai. Ir nuo tos 
pirmos Dekavones Dienos ka
lakutas tapo musu tradicijona- 
li-szku valgiu * padekavojime 
iszkilmese szioje s-zalyje.

Padėkavojimo apvaikszczio- 
jim'ai placziai vi-sos Amerikos 
kolonijose užlaikyti, bet gal 
Naujoj Anglijoj buvo isz- 
fcilmingiausi ir iki sziai dienai 
■ten iszita szvente yra svarbiau
sia metine szeimyniszka szven
te.

Keli padekavones apvaik- 
szcziojimai yra ypatingai 'svar
bus nes suriszti su istoriszkais 
invykiais. Kontinentinis Kon
gresas ragino padėkos dienas 
kasmet laike revoliucijos. Pre
zidentas Jurgis Washington’as 
paskyrė tokia diena 1789 m., 
po priėmimu Konstitucijos. 
1864 m., rudeni kada' karas be
veik apgalėjo pietine fe
deracija Prezidentas Lincol- 
nas išleido proklamacija pa
skirdamas Lapkriczio paskuti
ne diena kaip diena poteriams 
ir praszymams Augszcziausiiui 
Sugražinti talka, vienybe, ir 
sutarimą per visa szali. Ir sek
dami LincOlno pavyzdi, kiek
vienas prezidentas nuo jo die
nu, iszleidžia Dekavones pro
klamacija kas met, bet szie pa-

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnoriue 

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

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

PONAI BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge

rus kostumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1939 M.
ir iszsirinkt kokiu nori isz- 
sirinkt. DABAR LAIKAS! 
užsikalbyt ir nelaukit ilgai!
Nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

skyrė Lapkriczio men., pasku- 
tirii Ketverga. Vienintele ki
ta proklamacija būti iszleiista 
karo laiku, buvo Prezidento 
Wilson’o paskelbta Lapkri
czio men., 1917m. < —F.L.I.S.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Netoli nuo Nesvezo, Minsko 
gubernijoj, laibai puikioj ap
skrityje yra puikus dvarukas 
kuris vadinasi Baniszkei o tas 
vardas paėjo nuo Baniszausko, 
kuris ta dvaruka valde. Norint 
tai buvo nedidelis dvarukas 
bet atnesze metines ateities 
penkis tukstanezius rubliu su- 
mrsz. Ta dvarėli valde jauni
kis, 26 metu ponas B. kuris pa
baigė agronomiszka mokslaine 
Varszave. Penkiolika viorstu 
tolo nuo stacijos geležkelio Go- 
ridzejaus gyveno grafiene Bru- 
choska "sena merga” apie 50 
suvirsz metu, pas kuria buvo 
jauna angy tine,, Vanda, 18 me
tu.

Jaunas B., būdamas kaimy
nu grafienes, susipažino su pa
togia Vanda o kuri jame užsi- 
myiejo, na ir jisai užsidegė mei
le kad už trijų nedeliu atsipro- 
vinejo vinezevone parapijinėje 
bažnyczioje, akyse daugelio 
svecziu. Kunigas Podlipskis 
palaimino jauna pora, po vin- 
czevonei buvo iszkilmingas 
bankietas ir jauna pora apsise- 
do dvarukyje jaunavedžio, 
apie nieką daugiau ne ėjo, my
lėjosi labai, tai ir buvo gerai. 
Jauna gaspadine visa paredka 
namo u'žvede kuopuikiausia 
jog jeigu kas pribuvinejo ant 
atlankų, negalėjo atsigėrėt. 
Ypatingai tankei pribuvinejo 
pas B. jo draugas isz mokšlai- 
nes p. Gervazas kuris susireis- 
damas pritriuse jaunos gaspa- 
dines. Praėjo trys menesei sal
daus gyvenimo. Vienok jauna 
poni da ne viena karta nebuvo 
buvus pas savo prietelka kuri 
ja užaugino ir motiniszka ap
globa apžiūrinėjo.

Kada atsisveikinejo norint 
ant trumpo laiko, tai nežinojo 
kaip atsiskirt. Karieta užva
žiavo ir mylima porele da kar
ta atsibueziavo karsztai, atsi
skyrė.

Vos kelios valandos praėjo, 
jaunas B. isz nuobodumo nega
lėjo sau vietos rast. Slankiojo 
po pakajus kaip stulpas, nusi
davė in paezios pakajeli; ati
darė jos stalcziuka, norint to 
niekad nebuvo daros nes neno
rėjo in moteriszkus dalykus 
kisztis nes norėdamas sau lai
ka pertraukt, pradėjo griost po 
pdpieras ir sztai rado suvynio
ta pluošteli gromatu ir su rau
donu kaspinėliu įsuriszta. Aky- 
vumas ji apėmė, žiuri in viena, 
antra ir isz paeiles in paskutiJ 
ne gromata, kurioje buvo meil 
lingi žodžiai raszyta. Ir pažinei 
jog tai rasztas jo draugo Ger
vazo, kuris buvo beveik kas
dieniniu svecziu pas juos, bet 
be jokio paraszo nuo ko ir pas 
ka; ant galo kam tas paraszas 
kad ežia kaip ant delno matyt.

Kraujas gyslose užvirė, ne
žinojo kas su juom darosi ir in 
viską intikejo ant kart, jog jo 
pati ji prigaudineja ir nuduoda 
jog myli ji, o jisai taip yra del 
jos teisingu! Padėjo viską kaip 
buvo, Uždare stalcziu ir iszejo 
praskendes mislyse. Kada ne
trukus sugrįžo pati ir mėtėsi 
prie jo kad sudėt karszta pa- 
bueziavima, tasai stovi kaip 
marmuras! Klause kas jam o 
tasai nieko neatsako ir tuojaufJ 
nuėjo in .savo pakaju. Mislii« 
biedna motere jog turėjo ko® 
ukiszka rūpesti tai nenor® 
lysti jam iii akis. Atėjo v:®

persedejas savo duksojime iki 
pirmai adynai nakti, savo pa
dūkime pastanavijo paezia nu- 
žudinti.

Ateina in miegstube paezios 
ir randa ja miegant saldžiu 
miegu, su linksmu veidu, palai
dais plaukais, rodos aniuolas. 
liodos kad ka saldu sapnavo 
nes per miega szypsojosi ir tai 
tame laike kada vyras paėmė 
ja už gerkles ir taip druezei su
spaudė jog neiszdavus jokio 
riksmo o ne veidą nepermaine 
ir tuojaus stojosi lavonu. Tik
tai lupos numirusios truputi 
atsidarė ir vienas laszas kraujo 
užpuolė jam ant rankos. Maty
damas paezia negyva, atsitrau
kė, rodos nieko nesistojus ap
garsino jog naktije pati numi
rė. Niekas negalėjo nužiuret, 
atsibuvo szermenys kaip pri
guli, vyras neverke bet buvo 
panaszus in lavonu ir niekas 
tame nesidyvino nes visi žino
jo kaip jiedu mylėjosi. Ant 
szermenu nebuvo aplinkines 
ponai praszyti, ne nebaszninkes 
prietelka grafiene Bruchovs- 
kiene bet niekas tai už pikta 
nepalaike nes mate jog turėjo 
protą kaip sumaiszyta. In tre
czia diena likos kūnas palai
dotas.

In kelinta diena dažinojo gra
fiene apie smert savo augytines 
ir atvažiavus in Baniszkius 
randa poną B. didžiausiam nu
liūdime ir beveik deszimt me
tais senesniu. Ant jos paklau- 
symo beveik nieko neatsakine- 
jo. Persiėmė tuom atszalimu po 
netekimui ptmzios, praszo jo 
paežio ant kfemes dadubda- 
ma:

— Asz numa; 
tas rupesezia
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tikusi peiluka ir iszpjove kūno 
dydžio kaip mažiuką pinigėli.

Po operacijai B. gilei atsidu
so ir tarė:

— Ach, kaip man lengva, vi-
si dabar nuo manes sopulei nu
ėjo.

Nieko nesakydamas dakta
rui kas jisai per vienas, davė 
25 rublius už operacija, praszy- 
dainas idant niekam apie tai 
nesakytu ir iszvažiavo palikes 
daktara užsimislinusi. Nepra
ėjo ne du menesei kad sztai ve- . 
la tas pats ligonis atkeliavo 
pas ta. pati daktara ir kalbėjo 
jog jau treczia diena kenezia 
didelius sopulius toje paezioje 
vietoje ir prasze kad vėla isz- 
pjautu; po trijų dienu vela pri
buvo ir apsakė apie viską kas 
buvo priežastim jo sopuliu.

In du menesius po tam, nusi- 
szove jis su revolveriu. Isz di
deliu sopuliu pats sau smerti 
pasidarė.

NORI KNYGŲ DEL 
PASISKAITYMO.

Jeigu kas turi geru knygų,, 
istoriniu ar kitokiu, tai malo
nėkite man prisiunsti o per- 
skaiezius jas sugražinsiu jums 
atgal ir apmokėsiu prisiuntimo 
kasztus. Mrs. V. Dereske,

Et. No. 1, Custer, Mich.

lmau jog
nedirstelejai inl 

savo paezios s talczilfka ir ne-
► popieru surisz- 
. szilko kaspine- 
ulejo prie manes.
'liprates savo bai-
5 nėnupuole nuo 
jale jo daryt?

savo mylimos 
iszvažiavimui

fikriauses Kabalas^
Arba atidengimas pašlapcziii 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtinįku. Iszguldineji- 

tP kabal/o yra labai lengvas 
ir kiekviefffem gali būti suprasti.

rnate! pundelii 
tu su raudoni 
liu kurios prig

Tame jisai s 
šia klaida vo 
kėdės bet ka j

Neatgaivins^ 
pacziules. Po 
grafienes pajį^ ' Įokf'sopulį 
ant rankos to 
laszas kraują 
sopuli ant sfl 
lygint, rodo® 
inkaitinta i® 
nakti o 
artima 
20 vq^

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

i

sa
si

Re vietoje kurioje 
užtiszko jog joki 

ieto negalėjo pri-
8 kad kas degino su 
jeleže. Vos perleido 

Pintant nusidavė pas 
ydintoja kuris buvo 

Rstu nuo dvarelio.
ribuves ant 6-tos adynos

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

25c v,sos TRYS 25<T
KNYGUTES

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

SZAį

NAUJA MALDA-KNYGA:

^tmetyje randa daktara da lo- | “Jėzus 
voje, praszo tarno idant kuo- 
greieziausia pabudintu nes nuo 
skausmo negali dalaikyt. Tar- 
mas matydamas jog ant veido 
■ eiszrodo blogu, nenorėjo bu-^ 
■yt savo pono 'bet ant didelio' 
■jraszymo turėjo tai padaryt? 
■Daktaras kuogreieziausia pa-; 
®oko isz lovos ir liepe įpraszyį 
®-eczia pas save. Ligonis in- 
»jas tarė:

— Ach, daktare, del meiles 
3vo, padaryk man operacija 
hįeszines rankos nes negaliu
®yt-
^Larode ženkleli dydžio 

Blip koki maža pinigėli. 
®Iszpjauk man szmoteli ku

Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

D1W 
ant t! 
dalai!

Ir 
taip L

no.

■<i
po 
ka-

P Daktaras ima už rankos, pri- 
ližiuri gerai, nieko nemato toje 
vietoje; mistino jog p. B. gavo 
sumaiszyta protą .bet apžiurė
jas ji gerai rado sveika o tas ta 
pati kalba. Daiktams nenorėjo, 
pjaut ir paemes padidinanti'

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
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Zudinsta
eli da-Į keliu paėmė ir taip valandėlė i i— Tai asz del jus ergi

rau— kalbėjo ponaite. Įsėdėjo. Sztai atsidaro pamaže-
— Nieko nekenkia, mano pa- Ii durys stubeles, iszejo isz jos 

nele, — tarė Luszkauskas. — ' Magdalena su žvakia, susimal

liūs. — Ar tu žinai ka man vel
nias sznaiblždejo kaip ta kvaila 
mergina viską apsakė, jog tu
ri pinigus ?

— Kur-gi, neiszeis ant gero, 
— tarė szinkarka. Ir nuleidus 
galva paklausė: 
naite galėjai tiek pinigu su
rinkti?

— Isztikro net pati nežinau 
kaip tai atėjo — atsake panai
te. — Nes viskas tai paeina isz 
malones Dievo, isz malones ge
ros ponios ir jos dukters ir isz 
mano paezedumo. Poni kaszte- 1 
Joniene tuojaus ant pradžios 
pasakė man jog kas metas ati- . 
des del manes ant pasogo po du 
szimtu ir penkes-deszimt auk
sinu o kaip busiu gera ir darb- 
szi; o apart to, paskyrė man al
gos szimta auksinu ant meto. 
Asz-gi buvau gera ir darbszi. 
Szlebiu, andarokeliu, marszki- 
niu, panezekeliu ir viską, turė
jau nuo ponaites kuri labai yra 
gera ir mane mylėjo. Tokiu 
spasabu isz savo paskirtos al
gos metines, nieko neiszdaviau, 
tiktai laikais kelis auksinus 
ant neatbūtinu reikalu ir del 
ubagėliu. Ir taip per septynis 
metus susirinko, na ir vežu mo
tinėlei. Isz mano užtarnautu pi
nigu turėjau penkis szimtus 
auksinu; ponaite, kaip szimet 
tekėjo, dovanojo man antra 
penkis szimtus, ir asz jau mis- 
linau jog labai esmių turtinga: 
jog jau užteks del manes ir del 
motinėlės. Kad .sztai priesz dvi 
nedeles gaunu gromata nuo jos 
jog serga, jog biedna, jog visa
me szlektai einasi, jog turi ar
ti dvieju tukstaneziu skolos.

Insiverkiau labai, apsakiau 
apie viską ponei, parodžiau del 
jos, kiek turiu surinkus ir jog 
tai neužtenka ir praszau idant 

-man pageHiCtll. Pdlli "HHff x ... . 
sake jog turiu pas ja 1750 auk-

0 kaip pa-

Ar-gi man pirmas kartas czioiijszius ir iszbalus o uždarius pa- — Ar tu mislini, jog ir man 
gulėti, kada moteres nakvoja ?| maželi duris prisiartino pama- tas in galva neinlindo?— atsa-! 
Del svecziu paskirio kambario želi prie vyro, padėjo ranka ke pati su nusiminimu. — Ir (
neturime tai negali kitaip būti. 
O asz turiu czion szienika, pa
duszka ir ploscziu tai bus ge
rai gulėti.

— 'Tai praszau panele — da
dave Magdelena. — Stubeleje 
yra dvi Idvos. Panaite gulsi in 
įmano lovį tai gerai iszmiogosi.

— Deldii ponei, jeigu jau ki
taip negdi 'būti, — atsake Ma---- tarė nevos su iszsikalbeji
rijona, o imdama savo pundeli, 
futrele it skepeta ir atsigryž- 
dama ingaspadoriu, dadave: 
Tiktai patas rytoj anksti atsi
kelk, na ne? Ba man taip la
bai skubi, taip mane szirdis

■ traukia įas motinėlė, rodos 
sparnais xdekeziau, kad kiek 
suraminti.O asz norint baisei 
nuvargus uo szalczio ir kelio
nes nes tikai anksti atsikelsiu.

— Nesirpink, panaite — at
sake Luszauskas, nežiūrėda
mas jai inkis — kaip pabusi, 
tai jau arkks bus pakinkytas.

— Na tf labanakt ir dėkui 
ponui. O ks prigulės už nak
vyne ir uŽpadvada, tai rytoj 
užmokėsiu'— tarė linksmai 
Marijona imuejo paskui Mag
delena in istbele kuri tame lai
ke su žvakduryse stovėjo.

Kada toslureles užsidarė ir 
szinkia ma; ugnele ant kami
no dege, Iszkauskas pakele 
galva kuriiyg sziol laike nu-

1 leidęs, patdi save kalbėjo:
— Ryto; rytoj! del ko tas 

’ žodis taip ano ausyse atsilie
pė, rodos įekad ju negirdė
jau? ar rytkas už mane ateis 
ir užmokesiiano skola išran
da ponui ubu ’ (j'r ry-

Sis ku-

tai tiek turi kiek mudviem rei-Į 
kia? Tieji pinigai yra tame 
krepsziukije kuri pakiszo po 
paduszka, guldama. Maeziau

nuo stuibeles atsidaro ir stojosi 
Marijona, žiūrėdama su baime 
ant szinkoriu, užimtu prie sta
lo ir pati in save kalbėjo:

— Da jie nemiega! Girdėjau 
gerai jog kas toks buvo prie 
mano lovos. Krepsziuko mano 
po paduszka nėra... oho! ka 
jiedu ten daro?

Tada Magdelena atvyniojus 
pakeli kalbėjo:

masi su baime. Jau ne laikas 
kalbėti. Reikia gelbėtis.

— Teisybe, szlektai stojosi 
bet jau stojosi, tas nesugryž ir 
dingo, kaip vakarykszczia die
na.

— O! sugrąžyk man vaka
rykszczia diena! — paszauke 
Luszkauskas paszokdamas nuo 
kėdutės. Sugrąžyk man taja 
diena su vaigu ir beda; o asz

toj atsijas

ant peties ir tarė pamaželi.
— Mikole?
— Kas ten! — tarė paszokes 

ant ilgu kojų su baime. O dirs
telejas ant paezios, kuri baise! gerai, 
iszrode, nes malszi, dadave at- 
sikvotejas: O! tai tu, Magdele- redamas jai in akis, 
na?

— O-gi kas norėjai kad butu

— Tai ka? — paklausė, žiu-

simi, jog jeigu noriu, galiu da
bar paimti. Asz puoliau jai in 
kojas ir prasziau idant man 
duotu o asz be pasogos apsiei
siu. Tada ji tarė:

— Mano Marijonele! esi gera 
mergaite tai ir be pasogos gau
si vyra. Nes mat, gelbėti moti
na sena, tai yra didesniu priva
lumu negu pasogas. Tai matai, 
poniute, — dadave ponaite 
szluostydama nuo veido asza- 
ras — susirinko invales pinigė
liu, kuriuos dar isz szirdies ati
duosiu. O kaip ten toliaus su 
manim bus, tai jau Dievas ge
riau žino negu žmogus gali isz- 
manyti. Nes ponei gal nubodo 
klausyti mano tosios istorijos. 
Jau ir mano akys merkėsi po 
tai kelionei ir szalczio. Gal po
ni duos man kokia vietele atsi
gulti o rytoj kuoankseziausia 
nusiduosiu in Przedbora. O 
kur tai ponios vyras — tarė 

. dairydamasi, — norecziau ati-j
duoti laba nakti, padėkavoti 
už jo mandaguma ir praszyti 
idant del mano meiles rytoj 
anksti atsikeltu.

Magdelena, kuri turėjo imt 
pabaiga jos apsakymo nuleis
tas akis ir užsidunksojus, stojo 
taip-gi, atidarė duris ir paszau
ke:

— Mikol! ei Mikol! x
Tada inejo Luszkauskas, nu

balęs ir persimainęs, nedrysda- 
mas pakelti akiu ant merginos 
kuri prisiartinus prie jo links
mai tarė:

— Norėjau ponui pasakyti 
labanakt nes noriu gerai pra- 
migt o rytoj anksti atsikelti.

-— Tu Mikole sziczion atsi
gulsi, karczemoje — tarė Mag- 

. delena — o mudvi abi šlubelė
je.

. . < . plikote! te 
tan pasakys-; Te.. /, ,.ip gaspa-- gus! pradek ki^g ne er_ 

ddriaut o neturėsi $ . . ,.szei ir do
geliu, galėsi sau m h. uo 
rai gyventi, kaip iĮienos> Tai 
keikti savo gimtos in taip at_ 
butu akyva idant n

<M, kada 
Ir nusijuokęs ka(o, pcrejo 

taip pamisimo, nuti,j0 ir fiUsį_ 
per asla, paskui susįa ir dada. 
rauke, papesze sau u
ve' \ts velniu!
- Ne, ne, po szimanfc wie. 

ne del manes giliukis ■^uiLuvi.-, „ yra ir 
to. Viskas taip bus kai^g.,. 
tas prakeiktas rytojus ,szįmts 
rins mano vargu. E, po^jį ir 
perkūnu! geriaus eiti Klkes 
nemislyti apietai. Tai paWL0, 
padėjo ploscziu ant szieniiLs 
pataisė paduszka ir pats sedSj 
pasirėmęs ant ranku. Po valan
dai paszoko nuo vietos rodos 
kad ko persigando, pažiurėjo 
ant durelių kamaraites ir atsi
sukęs nuo ju tarė su baime:

— O, po velniu! nežinau, kas 
man darosi. Galvoje man mai- 
szoši ir kokis velnias neduoda 
man poteriauti ir in ausi 
sznabžda: ji turi du tukstan- 
czius — szeszesdeszimts auk
sinu kurie tau labai reikalingi! 
tfu! kad tu skradžej žemej nu
eitum!

Paskui pavaikszcziojas susu, 
laike ir pradėjo in save kall*0<? sake vyras, 
ti: Nes ko ji czion atvažiay].a_ 
ir tai tame laike ir sziadiemAkp? 
da mane beda už gerkles lail^B 
kam kvaile pasakojo apie faij 
niekas jos neklause? Kam man 
reikėjo ja sulaikineti ant nak
vynes? Tegul sau butu važia
vus po plynių! Ka man kenktu 
idant kur girriosc butu gala 
gavus, kad ir Žydas butu ja už
galiu bines.

Vela sėdo ir vela alkūnes ant.

mu, — ko taip persigandai?
— Ar asz ?.. suvis nepersi- 

gandau, — atsake Luszkaus- • 
kas.

— 0 bet kruptelejai nereika
lingai, — kalbėjo Magdelena 
žiūrėdama ant vyro, rodos no
rėdama atminti jo mislis.

— Jau ji atsigulė, nenusi
rengdama suvis, tuojaus užda
re akis ir gal jau užmigo nes 
buvo .susnūdus. Kaip ko nusi
gąs ir pabus tai jau paskui gal 
neužmigs.

— Tai tegul neužmiega. Kas 
man galvoje — atsake Lusz
kauskas, turėdamas nuleistas 
akis in žeme.

— Na taip, — pasakė pati, — 
vienok, jeigu sulaikei ja ant 
nakvynes tai geriau butu idant 
miegotu.

— Luszkauskas dirstelėjo 
ant paezios, rodos kad norėtu 
suprasti ant jos veido, ko ne
pasakė aiszkei, nieko ant to ne
pasakęs, pradėjo vaikszczioti 
po karezema. Magdelena pa- 
staezius žvakia ant stalo, sėdo, 
pasirėmė ant rankos ir žiurėjo 
ant vyro. Po valandėlei Lusz
kauskas stojo priesz ja ir pa
klausė:

— Ąr Bąįtkiis_ greitai su- 
gry*ž?

— Sziadien suvis nesugryž, 
— atsake pati.

— Ar nesugryž? — tarė Lusz
kauskas staigai — ar tikrai ži
nai?

— Kodėl nežinosiu? — atsa
ke Magdelena pasikeldama. Iii 
miesteli geras galas o ežia 
sniegti ir pusto tai butu kvai
las kad sugryžtu. Ir pats pasa
kė jog nakvos mieste.

— Tylėk! kas*beldžiasi — 
pertrauke jai Luszkauskas ir 
patempė ausis.

— Tai tau taip nudavė, — 
tarė Magdelena, — kas ežia ba
ladotus tokiame ore? Tai vejas 
langinyczia baladoja. O gal tu 
bromo neuždarei, kaip buvai 
atneszti pungule'li tosios pane-

— Asz uždariau, — atsako 
5g'as, dirstelejas ant durukiu 

v^yareles. 0 tos isz szono du- 
kai^s nuo užpakalio, ar • užda- 
releįg?
r.v — Tai ve! jau nepamenu nuo 
rada niekas nevaikszczioja ir 

J-vi paramų paspirdytos.
s j — Tai-gi, kad veluk ta mer- 
una nebutu in czion pribuvus! 

g— Isztikro gal velniai ja atne- 
<ze, — miegoti negaliu!

— Taip Mikoleli, laukia mu
du krepszys ir lazda.

— Tai ko-gi tu nori, po szimts 
velniu — ka dabar daryti — at-

— Jeigu tau niekas ant mis- 
lies neatėjo — atsake szaltai 
pati — tai atsigulk ir miegok, 
jrytoj anksti atsikelk, nuvežk 
Itoja mergina in Przedbora, ke- 

skatikus gausi, už tai 
ugkis o kaip tavo szvogeris 
Kirs kad atiduotumei 2060 
linu, kas bus?
L Žinoma! kam tu man pri- 
■apie tai? — tarė szinko-

B
11S 
dži« 
pris] 
auka

rnini

— Tai nieko. Asz taip sakiau 
jog tieji pinigai yra po jos pa
duszka — atsake ir lauke ka 
jos vyras ant to pasakys.

— O kad... — tarė pamdži 
■Luszkauskas, žiūrėdamas in 
žeme o paskui .sudrėbėjas paša-' 
ke: — Ne, ne, po szimts velniu! 
— iszsiduos viskas, ji apsižiu
ręs. .. O kas paskui bus, a?

— Tai kas gali būti?.. nieko 
nebus, — atsake Magdelena — 
tiktai nedrebek ir nesiimk taip 
sau in galva, kas negali būti. 
Niekas to nedavęs jog mudu 
paėmėm. Jie neapsi'žiures... ir 
dings. Tasze padėsiu adgal po 
paduszka.

— O kaip pabus, — tarė 
Luszkauskas, žiūrėdamas kaip 
apsigavęs.

— Tik tu tylėk, — tarė, de
dama delną ant jo burnos — ne
kalbėk taip garsei kad nepa
bustu. Paskui, kad ir pabus, 
pasakysiu jog užmirszau rak
telius po paduszka.

Ir nelaukdama ka jis ant to 
pasakys, nuėjo in kamaraite ir 
pamaželi duris paskui save už
dare. Luszkauskas nesulaike 
jos; po valandėlei stojo ant vi
durio kambario ir-kalbėjo in 
save:

—Sudege viskas... skole ir 
vargas... vagys ta... ir kas 
bus toliau!.. Aki kas ketina 
būti, tai bus. Pareikalavai nuo 
velnio pagialbps. Jis pribuvo.. 
ir savo padare...

Tame iszejo Magdelena su 
taszeie rankoje, prisiartinus 
prie jo, uždėjo ranka ant peties 
ir tarė:

— Yra... Nepabudo, tiktai 
per miega suniurnėjo. Sze pas 
žiburi ir perskaitykime, nes pi
nigai turi būti taszeleje. Ne
stovėk kaip žioplys, kaip nere
gįs, rodos nežinai kas pasida
rė. Stojosi... nėra ka mislyti; 
tiktai paslėpti pinigus ir tasze
ie. adgal padėti, tai bus po vis
kam. Eik szen, eik szen.

Ir patraukė vyra prie stalo, 
atidaro tasziuke, iszeme skepe
tėle pirmiausia, paskui szuku- 
tes nuo plauku, kokias popie- 
ras ir ant galo pakele — suvy
niotu popieru, su kaspinėliu 
suriszta. Luszkauskas stovėjo 
kaip nudiegtas o ji inbrukda- 
ma ta gniūžte popieru kalbėjo:

—Czia turi būti pinigai, at- 
riszk. Asz tuom laik pajeszko- 
siu kokiu, padarysiu toki jau 
pakeli su tuom paežiu kaspinė
liu suriszime, indesime in ta
szeie ir bus gerai.

Luszkauskas paemes pakeli 
mėgino atriszti bet negalėjo. 
Magdelena tai pamaezius da
dave:

— Kad tavo rankos dreba. 
Pats nežinai ka darai. Duok 
man, asz greieziau padarysiu, 
kad tiktai nepabustu.

— Imk jau, imk sau — tarė 
Luszkauskas, duodamas pake
li, — man tas pakelis rankas 
degina, kaip rodos nuodėgulis.

Magdelena paėmė pluoszteli 
popieru ir atriszo kaspinėli o 
Luszkauskas stovėjo szale jos 
ir žiurėjo ant to taip, rodos 
kad nemislino jog taip žemai 
dorybėje nupuolė, sztai durys

— Matai, yra. Vieni szimti- 
nei auksinai. Na, paskaityk, ar 
yra 2,600 auksinu.

— O nedori žmones! iszple-

nelaimingas piktadarys! Veluk 
bueziau didžiausio vargo su
laukės o ne tokio baisaus nusi
dėjimo dasileisti. Tegul mane

szete mano pinigus! — paszau- kirmėlės gyva estu, tegul mane 
ke nerangi mergina net delnais szunes 'draskytu, tegul mane 
sumuszus. žmones kojom spardytu ir

— Kas tai? — paszauke[spjaudytu ant manes negu da-
kruptelejas Luszkauskas o ap
sidairęs ir paregejas duryse ne*- 
laiminga mergina, suriko:

— O, tai tu?! Pabudai... pa
lauk. .. asz tave užmigdysiu..

Ir mėtėsi ant persigandusios 
merginos kuri isz baimes ad- 
bula insiyre in stubele. Bet kol 
spėjo duris uždaryti, jau Lusz
kauskas buvo prie jos — ir pa
griebęs už kaklo trenke in asla 
ir vos girdėtu balsu paszauke 
mergina:

— Motinėlė szveneziausia, 
gelbek! Dieve susimilk!.. Duok 
nors man poterėli sukalbėti, 
ak!

Ir tuojaus nutilo. O kada 
Ma'gdelena, laikydama su
gniaužus pinigus rankoje sto
rėjo kaip nutirpus ant vietos, 
kaip rodos apsvaigus, Lusz
kauskas iszbego isz stubeles, 
baltas kaip drobe su pastiru- 
seis plaukais ir žiūrėdamas 
stiklinėm akimi ant paezios, 
tarė:

— Dabar jau nepabus. Da
bar pa skaitysime ar yra visi 
pinigai o asz eisiu.

— In kur ? — paklausė Mag
delena, atsikvotedama ir kisz- 
d.ama pinigus in kiszeniu.

— Eisiu in upe numazgoti 
rankas nuo krauju — atsake.

— Ka tu pliovoji, žmogau! 
juk tavo rankos nekruvinos — 
kalbėjo, prisiartindama prie 
JQ.

— Ar nekruvinos’?., naje, 
teisybe-— nekruvinos. Bet plet- 
mas mėlynas, baisei mėlynas.

— Reikia numazgoti, — kal
bėjo apsvaigęs. O czia mažai 
vandenio... neužteks. Žiūrėk 
kaip tas pletmas auga, kaip 
juosta, taip kaip ir jos veidas 
turėjo pajuosti. Leisk mane, 
prakeikta kusytoja, — suriko 
iszsivedždamas isz ranku pa
ezios nes ir tave užsmaugsiu 
taip, kaip ana užsmaugiau.

— O asz nelaiminga! — pa- 
szauke Magdelena, užeidama 
j’am ųž akiu. — Ant ko parėjo! 
Neleisiu tave. Nepaliksi mane 
vienos ir anos fenais. Reikia 
kur norint ja tuom laik paslėp
ti ar iszvežti in giria pamesti 
idant ant mudviejų nepultu nu
žiūrėjimas.

— Ar paslėpti! — pasakė, 
žiūrėdamas ant jos kaip bepro
tis. — O kur ja paslėpsi, kur 
isžVežszi? Paslėpk ja kur nori 
o vis atsiras. Užkasti in sniegą 
tai rytoj saule nuszildys. Už
kask tai szunes atkas. Inmesk 
in upeli tai vanduo nunesz prie 
slenksczio jos motinos. Kad ir 
gilei in žeme užkastam tai vis 
ateis in czion ir szauks: Duok 
man poterėli sukalbėti! O asz 
nepavelinau jai ne persižegno
ti. Prispaudžiau su keliu kruti
nę ir suspaudžiau gerkle taip 
jog ant tuszczio szauke Dievo! 
Ak! — sudejavo skaudžiai ir 
sėdės ant kėdutės prispaudė 
kumszczias prie kaktos.

— Tu isz proto eini, Mikole, 
kalbėjo Magdelena, dairyįda-

sileisti tokio bjauraus darbo 
kuris man dabar akyse stovi, 
tosios iszvirtusios akys ir ma
no ausyse nuolatos atliepe žo
džiai: “duok man poterėli su
kalbėti”.

Tame davėsi girdėti balado- 
jimas in bromą ir balsus žmo
nių ant lauko. Luszkauskas su
drėbėjo ir paszauke:

— Ha! ar girdi? jau ateina!
Magdelena užputę žiburi ir 

pagriebus su drūta ranka vyra 
už krutu, tarė:

— Tylėk, tu kvaili! Eik szen, 
reikia ja paslėpti tuom laik 
kur inforteje; o rytoj iszvežszi 
in girria ir pakasi sniege.

Ir kada baladojimas vela pa- 
siantrino, nutraukė ji in stube
le.

Karczemoje buvo tamsu, tik
tai biskuti szviesos atsimuszi- 
nejo nuo kamino. Baladojimas 
nenustoja. O kada nubodo pri
buvusiam baladoti, atplesze 
langinyczia, atidarė langa ir 
pasirodė veidas Bartkaus ir 
žandaro.

— Pone Mikoliene! Pone Mi- 
koliene! — szauke Bartkus.

— Kas po velniu! Miega kfeftip' 
užmuszta. Juk pone Mikolienę 
labai jauslei miega. Turėjo 
kas pasidaryti.

— Hei! pone Mikoliene! — 
atidarykie duris!

— K[a tu czia ant tuszczio 
szauksi? — tarė žandaras.

— Sztai inlipk per langa ir 
atidaryk duris o ir ponas ne
stovės priesz bromą ir neszais 
c geras ponelis, jeigu mudu pa
vėžino.

— O! — atsake Bartkus link
smai. — Jau tai tik butu ponui 
žandarui, tai tuojaus ir protas 
atsiranda. Taip ir padarysiu. 
Tiktai tegul maine ponas žan
daras biskuti pakele nes jau 
kojų nejaueziu.

Žandaras pakylėjo ji. Inlin- 
do per langa in vidų kareze- 
mos, apsidairė, kiek galėjo ma
tyt nuo gestanezios szviesos 
ant kamino — ir paregejas ant 
stalo skranda Luszkausko ir 
jo kepure o ant szieniko jo 
ploszcziu, tarė:

— O, tai ponas Mikolas na
mie je? Gal susimusze su paezia 
ir venas kita užmusze nes tai 
pasiutus boba kuri ir szventa 
iszvestu isz kantrybes o gal tik 
susibarė o paskui ant ugadu 
gerai iszsigere ir miega, vel
niai juos žino.

— Na, tu ten nekalbėk o ei- 
kie bromą atidaryti — paszau
ke žandaras.

— Einu jau einu, ponas žan
dare,.— atsake Bartkus. Tik 
tegul ponas žandaras gerai Įau
ga isz lauko primusza nes kar
czemoje baisei szalta. Ir pas
kui ponas žandaras ne tiktai su 
szdble bet ir su dantimis barsz- 
kins.

------ TOLIAUS BUĘ-------

Skaitykite “Saule”

In viena miestą rudis atvyko, 
Ant kokio laiko apsiliko, 
Kad praneszimus laikyti, 

Žmones nuo Dievo atkalbėti.
O kad ir ruda galva, 
Bet proto neturi gana, 

Sako kaip pinigu turės,
• 'Tai 'bombų nupirkt gales.

Na, na, jeigu toki avinai, 
Galėtu ka nuveikti naudingai,

Tai jo plaukai rudi, 
Pasidarytu juodi,

Vyrai duokite tokiam lazdų, 
Del valkatų tokiu.

# * *
Tėvas dukrele isz Bostono 

partraukė,
Ir dabar gerus laikus sulaukė, 
Dabar po karezemas strapina, 

Kas užfundina tai žentu 
vadina.

Ne dyvai, tamsus žmogelis, 
Tai kvailas kaip negelis, 
Blaivo vyro nekenezia,

Ba pats girtuoklis aibeeze.

* * *
Tiligrama isz Montkarmu 

gavau,
Ir sztai ka isz ten dažinojau, 

Kad ten moterėles visos doros, 
Tiktai skundžiasi ant vienos, 

Kad liežuvius neszioja,
O vis meluoja.

Jeigu greitai nepasiliaus, 
Tai su koczelu gaus, 

Asz daug žinau apie ja, 
Ir da apie kita,

Bet dabar nutylėsiu, 
Del saves pasiliksiu.

* * *
Springvelej nesenei buvau, 

Apie bobeles girdėjau, 
Kad viena kita aploja, 

Kad ne velnio neatstoja,
Jeigu nepaliaus tai purimas 

bus, 
Padainuosiu dainele, 
Apie kožna bobele, 

O juoku invales bus, 
Ne viena gal pasius.

* * *
Tula moterėle 42 metu vyra 

iszvare,
Ir sau gerus laikus padare,
Per dienas ir naktis gir

tuokliauja,
Vos stubos nesugriauja, 

Kaip ragana reiketu iszvaryti,
Arba ant laužo sudegyti, 

Ba jeigu su vyru negyvena, 
Tegul geru žmonių nepiktina.

♦ ♦ »
Kas ten Minersvillej darosi, 
Ko tos moterėles taip barasi, 

Ir da negražei apsieina, 
Kaip ant stryto sueina, 

ISzirdeles mano, viską žinau, 
Ba tilipona gavau,

O jeigu kada pas jus busiu, 
Tai su koczelu gerai užskusiu.

Sieniniai Kalendoriai 
Del saves arba in Lietu
va pasiusti. 25c arba 5 
už $1.00. 15x24 col., 
Didumas. :: ::

Prisiunskite Money-Orderi 
arba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

f
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Žinios Vietines SIIENAND0A1LPA
— Ponstva Mikolai Grigo- 

nei, 606 E. Centre uly., ana die- 
. a apyaiksztinejo savo sidab-

koraiapvaitalines diena savo lrines sukaktuves vedu8io . 
patronkos Szv. Cecilijos. |venim0 kuriem3 jan snejo 25

— Praeita Ketverge vaka- metai nuo kada apsivedė. Lau
ra, Norkevicziu svetainėj buvo Į gelis pažystamu ir giminiu lin- 
vienas isz didžiausiu maskara-

Utarninke muzikaliszki

ejo jiems sulaukti auksinio ju
dinto balių, kokis kada atsibu- bile jaus.

Pati Jono Kolpuso, 501vo, kuri parengė Skulkino Mo
terių Draugiszkas Ratelis. Bu- metu, nuo 14 S. Bridge ulyczios,! 
vo juoku, linksmumo ir drau- likos sužeista in galva automo- 
giszko pasikalbėjimo. Kožnas 
szoko katras galėjo ir buvo pa- 
viėszintas užkandžiais. Svete
liu ativažiavo isz visu daliu pa
vieto ant tojo linksmo vakarė
li ir užganadyti iszvažinejo na
mo. Moterių Draugiszkas Ra
telis (Woman’s Social Clulb) 
turi apie 300 nariu, kožna yra 
linksmo budo ir guodotos mote
rėles.

— Subatoje likos suriszti 
mazgu moterystes Airisziu kaž- 
nyczioje, Albertas Palionis su 
Stasia Cummings. Palionis yra 
sunum Katrės Palionienės ant 
31 N. Main ulyczios.

biliaus nelaimėje arti Frack- 
vllles. Automobiliu vare jos 
vyras kuris apsivertė. Motere 
paguldyta vietinėje ligonbute
je.

— Komitetas susidedantis 
isz czionaitiniu biznierių ir ki
ru, aplaike prižadejima nuo 
Lehigh Valles kompanijos buk 
ju kasyklos, Packer No. 2, 3 ir 
4 gal bus neužilgio vela atida
rytos, nes ketina taisės kasyk
las parandavoti del Weston 
Dodson kompanijos. Tosios 
kasyklos likos uždarytos nes 
kaip kompanija tvirtina tai ne- 
užsimokejo jas toliaus iszdir- 
bineti.

t Gerai žinomas Stanislo
vas Glaudelis, 619 E. Pine uly., 
mire Jefferson ligoributeje, Fi
ladelfijoj, Sukatos ryta, po 
trumpai ligai. Paliko paczia ir 
kelis suaugusius vaikus.

Girardville, Pa. j- Tamoszius 
Bražokas, 21 metu, likos už- 
musztas ant vietos automobi- 
liaus . nelaimėje kada automo
bilius, varomas per Budraiti, 
21 metu, trankė in stulpus sza- 
le plento ir apsivertė. Jonas 
Jenezikas taipgi likos pavojin
gai sužeistas. Budraitis likos 
aresztavofasbciž varyma auto- 
mobiliaus apsižioplinęs.

t Praeita sanvaite mirė ge
rai žinomas visoje aplinkinėje 
Pilipas Paserbskis, gyvenantis 
No. 2 Lost Creek, vietinėje li- 
gonbuteje, sirgdamas gana il
ga laika. Velionis buvo virszi- 
ninku Distrikto 9, anglekasiu 
unijoj. Paliko paczia, tris duk- 
teres ir viena sunu, kaipo ir 
du anukus. Laidotuves atsibu
vo praeita Su'bata su pamaldo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje.

Vokietijoj Dirba Daugybe Nauju Plentu KRISTAUS GALYBE

Reading, Pa.,— Gerb. Kuni
gas V. Matulaitis, klebonas 
Szv. Antano Lietuviszkos pa
rapijos, randasi czionais Szv. 
Juozapo ligonbuteje Readinge, 
kuris randasi gana pavojingam 
padėjime. Kunigas Matulai
tis ne senei sugryžo isz Lietu
vos kur svecziavosi koki tai 
laika. Kun. Matulaitis kitados 
buvo klebonu Szv. Kazimie
ro parapijos St. Clair, Pa., 
kur sziadien klebonauje Kuni
gas P. P. Laumakis.

Minersville, Pa. — Musu biz
nierius, ponas R. Milius, N. 
Front uly., ana diena aplaike 
puikius sieninius kalendorius 
kurie rodo Amerikoniszkas ir 
bažnytines szventes ir iszdalins 
juos savo kostumeriams per 
Kalėdas. Kalendorei buvo 
spaudomi “Saules” spaustuvė
je ir yra puikus. Ponas Milius 
nesigaili kaszto kad tik intikti 
savo kostumeriams.

— Praeita Petnyczios po 
piet, likos užgriauti butlegeri- 
neje anglinėje skylėjo Vincas 
Bukanaviczius, 52 metu, tėvas 
11 vaiku ir pacziuotas žmogus 
drauge’ su savo bode, Juozu 
Kaminsku, 18 metu. Abudu 
dirbo skylėje ant kalno artimo
je Turkey Run. Kitas darbinin
kas, pamatęs kas atsitiko, pra- 
nesze kitiems butlegeriams ku
rie tuojaus ėmėsi prie gialbeji- 
mo nelaimingųjų. Subėgo ir 
daugiau žmonių ir pradėjo kas
ti diena ir nakti be pasilsio o 
Salaveisziu Armija pristatinė
jo kava ir užkandi del darbi
ninku kad turėtu pajiegas dirb
ti ant gialbejimo savo draugu. 
Ant ‘galo Nedėlios diena iszgir- 
do signolus po žeme, kad abu
du yra gyvi, draugai pradėjo 
sparcziau dirbti ir ant galo 
abudu iszkase isz to gyvo ka
po. Abudu likos tuojau nuvežti 
in ligonbute bet mažai nukente 
nuo tojo baisaus atsitikimo tik 
buvo labai nusilpneja ant pa- 
jiegu. Bukanaviczius sake kad 
pasveikęs vela imsis prie dar
bo kasime anglių nes turėda
mas 11 vaiku ir paczia, turi 
dirbti ant ju užlaikymo.

'TURIME TIK KELETĄ
Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 
duosim už pigia preke, tiktai 
po $2.50. Todėl pasiskubinkite 
jeigu norite viena.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* I*ztikimiau*i* Graboriui 

t: Gabiausia* Balsamuotoja* it

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o J 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau, 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

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

Tdefcaaa O8-Ž

** Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Inikrswzrzio Paskubinkit^!

Per szitas milžiniszkas paipas vanduo plauks in maszinas 
dirbanczias elektrikiszka pajiega Grand Coulee prūde. Tasai 
milžiniszkas prūdas jau baigėsi dirbti ir bus vienas isz di
džiausiu.

Federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation
—S—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Per paliepima Hitlerio, Vokietijoj yra dirbama 1,864 mylios konkretiniu plentu del 
greitu automobiliu ir troku kurie naudos taji nauja plentą beveik skersai per visa Vokietija. 
Daugeliose vietose nauji kelei turėjo būti iszkelti augsztyn, kas sutrukdė daug darba bet su 
padauginimu automobiliu Vokietijoj, plentai turėjo būti padirbti.

PADEKAVONES DIENA
(Szirnct pripuola 24 Lapkriezio.)

Būdami ir mes taipgi ukesais,
Suvienytųjų Valstijų Republikos,
Laisvos Amerikos gyventojais,
Nareis dideles Krikszczioniszkos tautos.

Privalome bent su ja sutikime gyventi, 
Ir szios szalies paproczius guodoti, 
Tautiszkas jos szventes szvensti, 
Džiaugsme ir nubudime jos prijausti.

Sztai dvideszimts ketvirta Lapkriezio, 
Apvaikszcziosim szvente “Thanksgiving Day”, 
Padekavot už visas gerybes Augszcziausio, 
Suteiktas sziam mete musu Republikai.

Padekavoti Vieszpacziui Dangaus,
O po draug melsti To Vieszpaties,
Idant ta ja musu szali ir ant toliaus, 
Teiktųsi ginti nuo dideles nelaimes.

Kad laimintu jos vyriausybei,
Ir visa szali nuo nelaimiu dabotu,
O visai czionykszcziai visuomeniai,
Ramybia ir gerbūvi maloniai suteiktu.

Apart to, kiekvienas isz mwr
Privalo ypatiszka padėka sudėti, 
Sutvertojui Dievui, Tėvui musu, 
Ir Jo palaimos aiit ateities praszyti.

TRUMPOS ŽINUTES

Hazleton, Pa. — Laike bar
nio už grabe, kaimynas Jurgis 
Beiaszczikas nuszove ant smert 
savo kaimyną, Andriu Halko, 
69 metu, ir jo sunu Jurgi, 40 
metu. Kitas sūnūs likos mirti
nai sužeistas.

Rymas, Italija. — In laika 
penku dienu Italija iszgujo

) ISZGYDE SERGANTI ŽYDĄ 
IR JO KŪDIKI. DABAR

GARSINA KRISTAUS 
MOKSLĄ IR ATVA

ŽIUOS IN AMERIKA.

Pyritz, Pomeranija, Vok.,— 
Žydai būdami persekioti Vo- 

I kietojoj, ėmėsi prie kirsztesniu 
maldų ir tikėjimu, b vienas 

iteip persieme tikelmu, kad 
kiti žyd ei ei persi em| dideliu 

gi vai,t! Isz priežasifes naujo
“M'isijonieriaus” kepi o tai 

‘Abrahomo Steinfurt, turis da-Į 
(bar važinėja po visai apylin-l 
kės, skelbdamas Kristus mok
slus ir apie įsavo steuklinga 
iszgydima ir paliepila, kad 
skelbtu svietui, ka jai Kristu-

Isz Visu Szaliu
11 ŽMONIŲ ŽUVO LAIKE 

PREZIDENTO LAIDO
TUVIŲ.

Istanbul, Turkija. — Vie
nuolika žmonių likos sumin
džioti ant smert ir daugelis su
žeista kada tukstancziai žmo
nių grūdosi in paloviu kuriame 
gulėjo mirusis prezidentas Ke
mal Ataturk, praeita Ketver- 
ga. Daugiausia sužeista buvo 
moterių. Tame sumiszime daly
vavo apie 500 tukstancziu žmo
nių. Viso praėjo pro jo graba 
apie 300,000 žmonių.

apie 15,000 Žydu isz sklypo ir 
uždraudė Žydams pacziuotis 
su Italėms.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas meldžia vi
su gyventoju kad atsilankytu 
in bažnyczias ant pamaldų Pa- 
dekavones Dienoje, padekavo-

Dievui už Jo malones.ti

Skaitykite “Saule”

Milžiniszkos Paipos Del Grand Coulee Prūdo

, T)D A TATI? C! 7 TU/T A Q F- Adam, Insurance Agentas, 103
I tvillNW. Centre St., Mahanoy City, pirko

Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile-koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOX CITY, PĄ. __________ _____

Amerike jau senei mirė ne£ 
nuo jo negirdejo nieko per 32 
metus . Dabar Ludvikas pa
siliko kone milijonierium, nes 
tukstanczei Amerikoniszku do
leriu užaugs ant dideles sumos 
pinigu Lenkijoj. Ludvikas tu
ri paczia ir vienuolika vaiku.

Hendaye, Francija. — Per 
eksplozija amunicijos Barcelo- 
nijoj, likos užmuszta daug žmo
nių ir keli szimtai sužeisti. Ble- 
des milžiniszkos. Ugnis kilo 
daugeliose vietose.

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

STOVYLAS DEL VAIKO KU
RIS ISZDAVE TĘVA IN 

RANKAS BUDELIU.
Moskva, Rusija. — Ant Rau

dono Pieniaus czionais bus pa
statyta paminklas del Sovieti
nio vaiko, Povylo Korozofo, 
kuri Rusija sziadien gerbia 
kaipo didvyri.

Vaikas turėjo keturiolika 
metu. Iszdave jis savo tęva in 
rankas Bolszevikiszkos val
džios už tai kad tėvas šlepe ru
gius nuo valdžios. Vaikas buvo 
persemtas Bolszevikiszku mok
slu ir mane kad gerai daro bet 
vėliaus likos nužudytas per 
kaimuoezius už taji Judoszisz- 
ka darba.

sas paliepė.
Steinfurt turi 54 mitus, bu

vo per keliolika mėli supara- 
iyžavotas kad negalco isz vie
tos pasijudyt. Kalbdamas a- 
pie savo sltebuklingt iszgydi
ma, kalbėjo sekancz.i; Kada 
tūla diena sėdėjau kedeje ir 
szildžiausi ant saulepszgirdau 
baisa paeinanti rodi isz debe
siu: “Nuszluostyk avo asza- 
ras ir tikėk in mie!” Puo
liau 'bežado o ka^ atsikvo- 
tejau, maniau kad ja pabaiga 
mano gyvenimo ainasi, bet 
vela iszgirdau ta »ati baisa, 
kuris man paliepė keltis isz 
lovos. Pajutau siyje nauja 
gyvasti ir pajiegasaip jauno 
žmogaus. Mano .irsztantis 
kūdikis teipgi paliko nuo 
karsatu maldų, o Įmano pati ■ 
pasveiko, kuri sirgėuo rmpew- 
czio apie mano lig Dabai 
geidžiu apie tai stoti visam 
svietu!”

Sz-iandien Steinft iszrodo 
kaip ja>yiik.«b -.s kios tris- 
deszinrl. ^czios-njtsi iau tu
ri 54 memt" 
atvažiut118- Mano T1 d^ar 

. in Ameifka.

NASZLE BUVO PER PATO
GI; LIKOS NUŽUDYTA.
Keramidi, Graikija., — Se- 

noviszkį raszitininkai turėjo 
teisyhia, kad patogi motere tai

szuo v------------
VO VA1E MESA DEL SA 

GINGOS PONIOS.
Londoi

ninkas ai AnSHja-’ “ Mesi' 
kokio ta/ SL James 11U0 
i. ,+ • laiko užtemino, buk 
mėsos nu PaBihndavo szmota| 
vo lin kit- s^a^0’ iszeida- 
palicijarit ^ani'bai i.
yra tuom kad susektu kas 
pasislėpė /ag’hl- Palici-1 antas 
ilgai lau ir Pradej° Arnyti. Ne 
'••ant injke’ nes Pamade iube- 
li kad mes^n^czkl ma^a Pude" 
apsūda3, nesirado,
an(. p.ire aplinkui, atsistojo 
Q tvojai, caipit už szmo'to mė

Kokiu da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganėdinti-! 
Jaigu jumis patiks parodykite 
savo Draugams. Prisiunskite 
$1.00, o aplaikyste,
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

:: Su Konvertoms. ::
Prisiunskite Money-Orderi ar
ba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas :

W. D. BOCZKAUSKAS-Co.
MAHANOY CITY, PA.

DEKAVOJA UŽ KALĖDŲ IR 
NAUJU METU LINKĖJIMUS I

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti, kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimu Kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma,kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius Gražius Linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 

j proga apturėti savo gimtoj kalboj 
Linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva Linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi, kad jus ne tik ka platinate toki 
gražiu Lietuviszka Laikraszti, bet dar 
duodate proga toliau platinti Lietuviu 
kalba praduodami Lietuviszkus Lin
kėjimus. Lai Dievas jus laimina to
liau vesti jusu darbuote ir platinima

-Mes lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba. Ona Juszkauskiene, 
158 McClellan St., Philadelphia, Pa-

Į Dr. T. Tacielauskas
( Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
PenCkele in nauja vieta po adraau

Į 30 E Mahanoy Si. MiAanoy City

Pasamdė

LITHUANIAN] 
i dance folio!

I PIANO SOLO

1 Qantainhig a chciat 
$ collectioit of the most

yra prakeikimu ir užsitraukė, A dume laukan. Palicijan- 
ne tik ant saves nelaime, bei • ls bea° paskui szunyti kad da-^ 
ir kitus inveda in pasiutim /j^indti prie ko jisai priguli, i 
Panaszei 'atsitiko ir su Nei’ a- Szuniukas užbėgo trepais m 
Zan'te, patogia naszlele. d-obi! viuszu senam name, pradeda- 
draugai mirusio vyro ajit ^1^ mas krajpsztyt duris, kurias 
rio klūpojo Nerobi, pagrpĮ<u* atidarė varginga senuke, pae- 
motere ir supjaustė. Kad jud® ,ine mėsa nuo szuniukp ir už tai 
sius .palicįja suėmė, visi tpu,r.A>- .)*■ paglostė. Mėsininkas ap- 
pažiino, buk už tai motere , skunde varginga motere, bet 
kapojo, kad buvo pasiutiszkF1' slidžia paleido ja anit liuosybes 
patogi ir pritraukinejo kituai pats užmokėdamas už mesa ir 
vyrus, užmirszdama paguodoiV’ pasirūpino kad jai miestas 
mirusio vyro atminti. Priet°1rįduotu užlaikyma lig, smert. ! 
Jei velionio mane kad per sukat" i !

TURTINGAS BROLIS PALI- 
KO VISA TURTĄ

t VARGSZUI. į
j^Lodz, Lenk.,— Nemažai nu-' 
t ■ Ltfgo vargingas darbininkas

Kdvikas Zoldak, gyvenantis 
užmiestije, pasilikdamas stai- 
gai turtingu žmogum bet 
tuom paežiu laiku ir nuliūdo. 
Jono brolis kuris turėjo dideli 
holteli Amerike, mieste Detroi
te, Mieli., mirė, nepalikdamas 
jokiu giminiu, užraszydamas 
visa .savo turtą broliui. Brolis 
Luįdvikas mane buk jo Brolis

pojirna patogios moteres isz-' 
pildys jam didele geradejys'te 
ir atsilsi grabe. Visi likos nu
bausti ant viso gyvenimo in ka
lėjimą.

DA VIS MUSZASI PA
LESTINOJE.

Jeruzalemas.
kaip 20 maisztininku, isz skt]^au 
liaus 300 likos užmuszta Įį 
muszio ,su Angliszkais k 
viais Bethleheme. Du angj 
kareiviai likos užmuszti i J 
20 sužeista. .

Daugi'

«it- 
■aike 
Farei- 
tiszki 
| apie

popular Lithuanian 
Ksaa Aišnar-* * • • • *1 Esku

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu: 
Dėdienė ...............
Leiskit in Tėvyne . 
Žideli Juodeli ... 
Jūžintą ................

Dusetos................
Panemunis ........ .

Marijampolis ..... 
Mergužėles ........

Kariszka ............
Baliaus ................
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 1 
Erei .................................. Polka I
Elžbieta ........................... Polka |
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka ) 
Szia Naktele.................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko .......... ’................... Polka
Lengvos Kojos.................... Polka
Bajorai................................ Polka
Einik....................................PrJka
Laksztutė ............................ T olka
Ubagu Kaimas.....................Polka
Naszlvs................................ Polka

Preke knygos tik 75<b Galita 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

.. Polka 
Marszas I 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Valcas 
.. Polka
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