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Isz Amerikos
DUKRELES PARE- 
GEJA SAVO MIRUSI

MOTINĖLĖ
ISZ BAIMES ISZBEGO 

IN MIESTĄ.

Gerhard, N. J. — Jausdama 
kad jau mirtis artinasi, Mrs. 
Isabele Lewis, 60 metu, paszau
ke .prie lovos savo tris dukre
lės paliepdama joms pabucziuo- 
ti ja ir karsztai atsisveikinus 
su savo mylimoms dukrelėms, 
užsisuko in siena nuo verken- 
cziu dukrelių kuriomis nurodė 
kad motina tik užmigo.

Matydamos nepaprasta pasi
elgimą motinos, rtemino in jos 
veidą o kada tasai pabalo kaip 
drobule, dasiprato kad ju mo
tinėlė mirė. Nežinodamos ka 
daryti tokiam atsitikime, isz- 
bego laukan. Praeigiai mate ei- 
nanczias mergaites kurios isz- 
rode labai nuliude ir .szluoste 
eszaras nuo veidu, bet .niekas ju 
neužklause priežasties ju nu
liūdimo.

Tame laike tėvas sugryžes 
isz darbo pamate kad jo pati 
negyva o mergaicziu nesiranda 
namie. Po ilgam jeszkojimui 
surado jas įsedinczias ant trepu

SZMOTELIS MUILO BUVO 
PRIEŽASTIM JO MIRTIES.

New York. — Jonas Sobe- 
szuk, 48 metu amžiaus, pasly
do ant szmotelio muilo ant grin
dų, kuri paliko motere, su tokia 
baisia pasekme kad iszleke per 
atidaryta Įauga laukan nuo 
asztunto laipsnio, užsimuszda- 
mas ant vietos.

PRAGĖRĖ VYRO 
DANTIS

IR BEVEIK VISUS RA
KANDUS NAMIE.

New York. — Elzbieta Ma- 
kulskiene ana diena pardavė 
savo vyro netikrus dantis kad 
galėtu nusipirkti sau guzutes 
ant suraminimo jos nervu. To 
buvo už daug kantriam Ado
mui kuris neteko kantrybės ;r 
užvede teismą ant persiskyri
mo nuo moteres kuri pardavė 
visus ju naminius rakandus ir 
kitus dalykus kad tik turėti pi
nigu ant geru laiku ir krutamu- 
ju paveikslu. Iszeidama palik
davo du mažus vaikus pusnuo
gius užrakinus narna o vyras 
turėjo daugeli kartu naudoti 
kopeczes kad ineiti in stuba. O 
kad jo mylima Elzbietele nega
lėtu parduoti jo drapanas, to
dėl buvo jis priverstas juos lai
kyti fabrike. Kaimynai taipgi 
prisiege kad Elzbieta iszparda- 
ve po viena visus naminius ra
kandus ir pasiliko tiktai kelios 
sulūžusios kėdės. Sudžia isz- 
klauses vyro užmetinejimu, da
vė jam persiskyrimą o vaikus 
atidavė in prieglauda nes Elz
bietele ne yra tinkama motina 
ant auginimo vaiku.

SENBERNEI TURĖS MOKĖ
TI PADOTKUS.

Dover, Del. — Kongresme
nas Thomas A. Kellum, stengė
si invest! byla kad senbernei 
mokėtu padotkus už savo lais
ve, kurie jau pabaigė 30 metu. 
Jo byla užmano kad toki jauni
kei mokėtu po 100 doleriu ant 
meto; nuo 30 lyg 35 metu po 
$150 o lieji kurie jau pabaigė 
50 metu, mokėtu po 200 doleriu 
ant met o.

Per visa meta laiko William 
Baker dirbo szeszes valandas 
ant dienos kad pakepti szita 
pyraga (keilksa) kuris randasi 
ant Svietines Parodos San 
FranciskeAnt tojo pyrago ran
dasi 9 Kalifornijos misijos, du 
tiltai, Treasure Sala ir dvi da
lys miesto. Papuosztas puikei 
su visokios borvos ęukrum.

BANDITAI NUŽUDĖ 12 
GYVENTOJU.

Meksiko Miestas, Meksikas. 
— Gubernatorius Queretaro 
pranesze valdžiai buk kuopa 
Meksikoniszku banditu atjojo 
isz Guanajuato ir apvogė visa 
kaimeli La Tina Ja o kada gy
ventojai pasiprieszino, kilo mu- 
szei kuriuose likos užmuszta 
dvylika gyventojai ir daugelis 
sužeista. Banditai po tam pra- 
siszalino in kalnus.

SUDEGE 3,600 VISZTU.
Kenosha, Wis. — Henry Wal- 

vig, inžinierius vienam isz czio- 
naitiniu fabriku, visados tikė
josi užsidėti farma ant kurios 
galėtu auginti visztas su vil- 
ezia kad gales pasilsėt ant se
natvės ir turės isz ju užlaiky
mą. Ant galo iszsipilde jo vil
tis, pirko penkis margus žemes 
ir. pradėjo auginti visztas bet 
ana diena kilo ugnis ant far- 
mos kuri sunaikino jo visa far
ma ir 3,600 visztu. Sziadien 
žmogelis pasiliko ubagu.

APSIPACZIAVO SU 70 ME
TU UOSZVIA.

Potterville, Md. — Dovydas 
Meade, 45 metu naszlys, ana 
diena nuvede prie altoriaus sa
vo 70 metu uoszvia, Mrs. Helen 
Boening ir dabar Dovydas pa
siliko dieduku del savo dvieju 
sunu. Dovydo pati mirė szeszi 
metai adgal .palikdama du sū
nūs, 16 ir 19 metu. Kada ju už
klausta ka jie mano apie tėvo 
apspaeziavima tai atsake: 
“Dabar nežinome kaip savo tę
va vady ti ar ‘ ‘ pap ’ ’ ar ‘ 1 grand- 
pap” o jeigu mes kada apsipa- 
cziuosime ir turėsime vaiku tai 
szeimyna taip susimaiszys kad 
patys nežinosime kaip vaikai 
mus vadysis.” __

EROPLANAS KURIS TURĖS 
2,000 ARKLIU PAJIEGU.
iSaln Diego, Calif. — Suvieny

tųjų Valstijų laivorysta neužil- 
gio turės eroplana kuris turės 
2,000 arkliu pajiegu ir galės 
lėkti 12,000 myliu be pasilsio 
isz Los Angeles in Kinus ir ad
gal. Eroplanas turės du mote
rius, bus 140 pėdu skersai — 
sparnas nuo sparno — ir 75 pė
das ilgio ir galės lėkti greitumo 
apie 300 myliu in valanda.

NUŽUDĖ PODUKTE KAD 
BUVO PER ILGAI ANT 

SZOKIO.
Marshalltown, Kans. — Fio

rentina Brenner, 18 metu, nu
ėjo ant szokio su savo sesute 
Ona, 16 metu, prižadėdama pa
tėviui sugryžti namo ne vėliaus 
kaip vienuolikta valanda. Mer
ginos užtruko puse valandos vė
liaus ir kada parėjo namo, pa
tėvis taip inszelo kad paleido 
szuvi in vyresne mergaite, už- 
muszdamas ja ant vietos, po 
tam baisei sumusze savo paezia 
ir jaunesne dukrele ir ant galo 
paleido įsau kulka in smegenis.

Motere ir mergaite pavojin
gai serga ligonbuteje nes abie
ju pakauszei perskelti nuo ypu 
kuriuos uždavė insiutes patė
vis su revolverio rankena.

NUŽUDĖ KAIMYNĄ APGY
NIME SAVO DUKTERS.
Susquehanna, Pa. — Stanis

lovas Deszek, 59 metu, parejas 
namo, užtiko savo kaimyną, 
Nathan Cobb, 49 metu, muszant 
jo duktere, tiksle privertimo ja 
ant paleistuvystes. Tėvas taip 
inirszo kad ji smarkiai apdaužė 
ir tasai in kėlės miliutas mirė 
nuo sužeidimu. Tėvas po tam 
paszauke vaistine palicija ir 
pasidavė.

KINAI UŽMUSZE TŪKS
TANTI JAPONU.

Chungking, Kinai. — Kinisz- 
ka laikrasztine agencija apgar
sina buk tūkstantis Japonisz- 
ku kareiviu likos užmuszta mu- 
sziuose su Kinczikais artimoje 
Hangchow. Kinai suardė tilta 
per upe Chiantang po tam peks- 
tininkai užklupo ant ju isz už
pakalio. Smarkus musziai tęsę
si aplinkinėje Hangchow per 
64 valandas ir badai Japonczi- 
kai nukentejo baisei.

10 METU KALĖJIMO UŽ SU- 
MUSZIMA SAVO MOTERES.

St. Louis, Mo. — Kada su
džia Willington perskaitė viro- 
ka del Szimo Rogers, labai gai
lėjosi kad jam negalėjo pado- 
vanot 50 metu kalėjimo už ne- 
mielaszirdinga sumuszima sa
vo paezios kuri turėjo pergulet 
keturis menesius ligonbuteje. 
Wellington turės atsedet vais
tiniam kalėjime deszimts metu 
jeigu paeziule lyg tam laikui 
neatsileis ir ji neiszims isz tojo 
ezyseziaus. _

IN LAIKA
ISZGIABETA

15 METU MERGAITE UŽSI
NORĖJO TURĖTI “GERUS
LAIKUS” BET SUSIPRA

TO IN LAIKA IR LIKOS 
ISZG3ALBETA.

San Antonio, Tex. — Penkio
likos metu Emily Crozer, gerai 
iszsivystinus mergaite, labai 
mylėjo szokius ir vakarinius 
pasilinksminimus. Namie tėvai 
negalėjo ja suvaldyti nes buvo 
karszto budo mergaite.

“Musza mane, kada ja kolio- 
ju ir negaliu nieko su ja pada
ryt” — kalbėjo motina pro 
verksmus. Nenorėjo visai klau
syti savo motinos ir prigialbet 
jai namie prie darbo, ant galo 
pabėgo isz namu ir tėvai nusi
davė ant palicijos stoties mels
dami kad ja sujeszkotu. Po ke
liu valandų palicija ja surado 
paleistuviu urvoje su kelioms 
draugėms in laika priesz iszve- 
žima jos in Argentina ir ten bu
tu parduota in balta nelaisve.

Ant palicijos stoties apreisz- 
ke kad jai nubodo naminis gy
venimas ir lankymasis in nu
kyla, levu nuolatinei primini
mai ir anksti turėjo eiti gult. 
Geidžia vyru drangavima ir no
ri turėti gerus laikus.

Perdetinis palicijos atsisėdo 
szale jos ir pradėjo jai aiszkyt: 
“O kiek tai tieji “good taims” 
instume jaunas mergaites in 
pragara, mano mergink ? Klau
syki© ka asz tau pasakysiu: 
Perdetinis palicijos pradėjo 
skaityt isz laikraszcziu baisius 
atsitikimus apie tokias mergai
tes. Emily klausė visiko su aty- 
da ir ant galo pradėjo graudžiai 
verkti. Dingo jos piktumas ir 
pasisziauszimas, staigai priszb- 
ko prie verkenezos motinos, ap
kabino jos kakla o perdetinis 
palicijos jos užklausė: “Ar ir 
tu nori būti nedora mergaite?’’

“Ne, ne, niekados, asz myliu 
savo motina. Imkite mane na
mo, busiu gera ir paklusni. Gai
liuosi u labai kad buvau tokia 
nedora” — paszauke graudin
gai Emily.

Apie ka skaitė jai perdetinis 
palicijos kad mergaite taip su
sigraudino? Sztai buvo tai ap- 
raszymas apie Darata Tilden, 
isz San Francisko, kuri taipgi 
geisdama geru laiku, nužudė 
savo sena motina ir už tai likos 
nubausta ant viso amžiaus in 
kalėjimą.

MILIJONIERIUS PA
KO DIDELI TURTĄ 

MERGAITEI
KURIA NORĖJO PRIIMT 

UZ SAVO AUGYTINE.

Sheldon, Calif. — Dvylikos 
metu mergaite, kuria jis norėjo 
priimt už savo augytine, aplai- 
ke puse milijono doleriu po 
mireziai daktaro Hugh Whit
ney, praeita sanvaite. Taji mil- 
žiniszka turtą aplaike dukrele 
farmerio, May Sterling, o jos 
sesute deszimts metu aplaiki- 
nes po du simtus doleriu ant 
meto lyg pabaigai savo am
žiaus.

Mergaites buvo apsigyvenę 
pas sena daktara, prižiūrėda
mos jo narna ir ji pati o per vi
sa taji laika senukas labai gei
de priimti mergaites už savo 
augytines.

May apilaikys turtą kada da- 
eis 30 metu o lyg tam laikui tu
rės puiku narna ir .aplaikys 
mokslą kolegijoj. Daktaras ki
tados gyveno San Franciske 
kur turėjo gera pasisekimą ir 
net pastate prieglauda del vai
ku. Buvo jis nevedes.

PO 11 METU SZUO SUGRY- 
ŽO PAS SAVO PONĄ.

Mishawaka, Ind. — Vienuo
lika metu adgal Herman Klein 
paleido savo devynių menesiu 
senumo szuniuka ant lauko. 
Szuo dingo ir nuo tos dienos vi
sa žinia apie ji dingo. Ana die
na Klein iszejo laukan pasi- 
vaikszcziot ir nemažai nusiste
bėjo kada pamate savo dingusi 
szuni, kuris ji pažino ir pradė
jo linksmai szokinet aplink ji. 
Klein tvirtina kad szuniukas 
neužmirszo szposeJius kuriuos 
ji ponas iszmokino vienuolika 
metu adgal.

MOKĖJO NAUDOTI 
KOCZELA

GERIAU UŽ BALTRUVIENE

Mayboro, N. Y. — Antanina 
Dobroselskiene likos aresztavo- 
ta ir uždaryta kalėjime už nu
žudymą savo vyro su koezelu. 
Antanina ir jos drauge, Mare 
Herman, parėjo namo isz kru
tamu ju' paveikslu. Vyras už- 
fundino abiems po stikleli na
mines po tam abi moteres nu
ėjo gulti. Vyras nulepsejo pas
kui moteres prispirdamas savo 
motere -kad da is-zgertu kelis 
stiklelius bet paeziule suprato 
vyro tikslą kad ja nori nugir
dyt ir prikibti prie jos -drauges, 
nubėgo in kuknia, atsinesze ko- 
czela ir pradėjo vyra aptaisinet 
juom. Po keliu smarkiu ypu 
persikėle jam pakauszi nuo ko 
mire in kėlės miliutas.

Mare liudijo priesz savo 
drauge, prislėgdama kad ji taip 
smarkei naudojo koezela ant 
galvos savo vyro kad koezelas 
net truko pusiau.

LIETUVYS NORĖJO NUŽU
DYTI SAVO ŽMONA.

Methuen, Mass.,— Ana die
na palicija ežia aresztavo An
taną Deltuva, 34 metu, lietuvi, 
kaltindama ji norėjas nužudyti 
savo 37 metu žmona, Mare Del
tuviene. Ji buvo atgabenta in 
Lawrence’o ligonbute, kur pa- 
aiszkejo, kad jai buvo pavojin
gai sudaužyta kietu inrankiu 
galva. !

NIGERKA ISZLAIMEJO 
$150,000 ANT ARKLIU 

LENKTYNIŲ.
Philadelphia. — Nigerka, ku

rios iszeimyna radosi ant reli- 
fo, ana diena laimėjo ant arkli
niu lenktynių, Irish Hospital 
Sweepstakes, Anglijoj, 150,000 
doleriu. Buvo tai Mrs. Pearl 
Mason, 40 metu motere, 1722 
Annin ulyczios. Arklys vardu 
“Workman” laimėjo lenkty
nes. Kiti laimėjo po $50,000 ir 
mažiau.

TURTINGAS VARGSZAS.
Chicago. —• Saliune po nu

manu 807 S. State uly., staigai 
mirė szirdies liga 66 metu Juo
zas Kulka, kuris gyveno ant 
1007 S. Sta-te ulyczios labai 
vargingam kambarėlyje už ku
ri mokėdavo po $1.50 ant san- 
vaites. Niekas nedasiprato kad 
tas vargszas, kuris valgydavo 
tik viena karta ant dienos, tu
rėtu pinigu isz kuriu galėtu ge
rai gyventi. Kada padaryta 
krata jo skarmaluose, surado 
bankine knygute kurioje buvo 
užraszyta ant jo vardo $2,354, 
kelios szeros ir keli szimtai do
leriu pinigais.

ISZLIETUVOS

IszKaresLauko

MERGINOS LAVONAS SU
RASTAS VANDENYJE.
Freeland, Pa.,—■ Veronika 

Reczkauskiute, apie 28 metu 
amžiaus, likos surasta paskan- 
dyta tryju pėdu vandenyje se
nam “stripinse” artimoje Szv. 
Onos Kapiniu. Manoma, kad 
mergina turėjo szokti in vande
ni tiksle atėmimo sau gyvas
ties. Mergina dirbo Freeland 
Shirt dirbtuvėje. Kada ta die
na nesugryžo namo, szeimyna 
davė žine apie jos dingima pa- 
licijai. Trys maži vaikai ku
rie siautė 'aplinkui sena stripin- 
sa, surado merginos lavona. 
Velione paliko tėvus, du bro
lius ir tris seserys. i„.—

Berne, Szvaicarija. — Val
džia siunezia savo kareivius 
ant rubežiaus kad apsaugot sa
ve nuo užklupimu.

Shanghai. —■ Daugiau kaip 
du milijonai kareiviu dalyvavo 
muszyje prie upiu Kiangsi pro
vincijoj. Daug kareiviu už
muszta ant abieju szaliu.

Danzigas. —• Lenkai siunezia 
daugybe vai-sko prie rubežiaus 
ir Danzigo nes Vokiecziai ma
no laja pristova užimti kaip už
ėmė Klaipėda.

Rjunas. — Mussolinas kerszi- 
na ai imti nuo Franci jos neku
rtas dalis Afrikoj. Vokietija 
jai ketina prigialbet tame už
manyme.

Madrid, Iszpanija. — Gal jau 
Madridas pasidavė pasikele- 
liiams ir generolas Franko jau 
gal randasi mieste lyg sziam ra- 
szymui.

KAIP SENA MOTERE INSI- 
MYLEJO IN JAUNA 

VAIKINA.
Pugudžiu kaime, Szaukenu 

valscziuje, Sziauliu apskr., gy
veno -su savo vyru Ona Barta- 
sevieziene, jau 50 metu mote
ris. Jos vyras apie tiek metu, 
turi tris vaikus, kuriu jauniau
sias per 15 metu.. Toji pagy
venusi moteris insimylejo in 
savo kaimyną, jauna vyruką 
L. Pelecki. Peleckis pas Bar- 
taseviezius užeidavo, Bartase- 
vieziene nueidavo pas Pelee- 
kius, bet niekas tame nemate 
blogo. Bartasevicziene kartu 
su Peleckiu eidavo in bažny- 
czia, kartu grįždavo pasimeldė. 
Peleckis pradėjo draugauti su 
Stase Jankaite. Pasklido kal
bos, kad busianezios vestuves. 
Viena vakara Peleckis su Jan
kaite ėjo per giria. Juodviem 
be einant iszszoko isz krūmo 
Bartasevicziene ir isz bonkutes 
sieros rugsztimi pyle in Pelec
ki. Taikė in veidą, bet gerai 
nepataiko, kliuvo ant kaklo ir 
nudegino oda ir drabužius. Už 
pasikėsinimą sunkiai sužaloti 
Bartasevicziene buvo patrauk
ta tiesom Ji teisinos kad Pe- 
leckio neužpuolus jam neker- 
szijus ir kerszyit'jokio tikslo ne
turėjus, ta vakara ‘buvus namie 
niekur isz namu neiszejus. 
Teisme ji indejo liudytojais sa
vo piemeni kuris liudijo kad 
“cioce” ta vakara buvus pirtyj 
ir namo sugrįžus apie 11 vaka
ro. Vis dėlto teismas ja pripa
žino kalta ir nubaudė pusantrų 
metu sunkiuju darbu kalėjimo. 
Teisme ji buvo suimta ir nuva
ryta in kalėjimą..

MIRĖ KARTU SU ARKLIU.
Vilnių®.,— Czionais buvo sa- 

votiszkas invykis, kuris dauge
li žmonių sujaudino. Vieno ve- t

žiko paslydės arklys taip ne
laimingai nugriuvo, kad ten 
pat tuojau ir baigėsi. Jo sa
vininkas, 65 metu amžiaus pro
fesionalus vežikas, matydamas 
savo arkli besibaigianti, taip 
susijaudino, kad gavo szirdies 
priepuoli ir parvirto prie ark
lio negyvas. Tasai arklys bu
vo jam vienintelis pragyveni
mo szaltinis. Invykio sujau
dintos žmonių minios stovėda
mos žiurėjo in nelaimingaji ir 
verke.

Tarbes, Francija. — Darbi
ninkai surado 20 lavonu už
griautus per sniegą kaimelije 
Barreges, praeita sanvaite.

Britiszka Kolumbia. — Daug 
upiu iszsiliejo padarydamos 
daug bledes ir daug žmonių 
pražuvo. Raudonas Kryžius 
gialbsiti nukentėjusius. Vaiskas 
iszszauktas. -

Oklahoma City, Okla. — Di
delis pasažierinis eroplanas nu
krito arti czionais, kuriame li
kos užmuszJti 8 pasažierei ir ke
turi sužeisti. Eroplanas loke isz 
Chicagos in Dallas, Texas,

Cherbourg, Francija. — Isz 
Brukselos likos iszsiunsta iii 
Amerika aukso vertes už 6,678,- 
000 doleriu ant laivo Aquitania.

Victoria, B. C. — Per iszsi- 
liejima upes Murray, asztuoni 
žmones pražuvo. Bledes pada
ryta ant milijono doleriu.

Wilkes-Barre, Pa. — Ugnis 
padare bledes ant 23,000 dole
riu dvejuose namuose. Laike 
gesinimo szeszi ugnagesiai li
kos smarkei apdeginti.

Aiken, S. C. — Automobilius, 
kuris insiverte in kanala drau-» 
ge su penkeis žmonimis, likos 
ana diena isztraukas isz van
dens. . ____ _



‘‘SAULE’’ RLHIAWY CITV, PA,

Kas Girdėt
Isztikiamas Savo Negyvam Draugui Lyg Galo ISZDAVE SAVO

SUNU Valkata Gera mėlio- Patraukiau už varpelio 
ir tuojaus atidarė man duris 
jauna mergaite apie 19 metu

Kas bus toliaus su tuom ne- 
nuilstancziu progresu ir žmo- 
giszkais iszradimais ateityje?

Jau girdime, matome ir kal
bame po visas dalis svieto per 
orą, be jokiu dratu; persike
ltam isz vietos in vieta kaip 
paukszcziai, orineis laivais ir 
maszinoms greitumu žaibo isz 
vienos dalies svieto in kita o, 
gyvenimas bus idealiszkas iri 
kultūringas? Kas mums dau-j 
giau pasilieka? Gal tik susine- 
szimas su kitais svietais? Bet 
svarbiausia kad neturėsime ra
mybes o tas bus sunkiausia in
gyti nes žmones vis maustys 
apie nau jus iszradimus ir page
rinimus.

IDANT NUPIRKTI ŽIEDĄ 
SAVO MYLIMAI, APIPLE- 

SZE SODAUNINKA — 
MOTINA ISZDAV SUNU.

Berks paviete, Pennsylvani- 
joj, iszesziu metu vaikas nužu
dė savo motina už tai, kad ji 
jam uždraudė braukyt degtu
kus. Mažas žadintojas neparo
dė jokios gailesties ar jauslos 
kad nužudė savo gimdytoja ir 
da ant palicijos stoties kando 
palicijantus ir juos spardė ko
joms. Kas tame kaltas? Isztik- 
ru ju tai ne vaikas kuris turėda
mas tik szeszis metus, negali at
skirti kas yra gero o kas pikto. 
Kaip rodos tame kalte yra tėvu 
o ypatingai motinu kuriu apsi
leidimas iszaukleti geriau savo 
vaikus, taip baisei tai motinai 
atsimokėjo.

Drausdavo ji vaikui braukyt 
degtukus o nepaslepe nuo jo re
volveri kuris, rankutėse vaiko, 
padare ji žudintojum savo mo
tinos.

Puikus szniuras perlu su pla-

amžiaus. Ar toji mergaite buvo 
kvaila ar labai mielaszirdinga, 
.to nežinau. Paprasze mane in 
kuknia, pasodino prie stalo 
kaip koki karalaiti, davė gerai 
pavalgyt ir nuolatos 'žiurėjo 
aut manes apgailestaudama 

t gera proga pasilikti mano vargingumą. Prisipažino 
kuom geresniu nes nepasinau- man jog mylėjo jauna vaikina 

kuris ketino būti praszalintas 
nuo darbo nes locnininkas fab
riko reikalavo tūkstanti dole- 

Radausi kelionėje viena die-!1‘iu ant pagerinimo savo biznio 
,ir ketino toki paimti žmogų ku

ino bdt po a.paczia, kaip tai visits turėjo tūkstanti doleriu ir 
— 'padaryti ji pusininku.

ėjau kokia tai popie-Į

“Esmių paprastu valkatų. 
Jau nuo daugelio metu vedu to
ki gyvenimą, norints galėjau ir 

j turėjau

Stangvik, Norvegija.—Likos 
czionais apiplesztas ir skaudžei 
sumusztas sodauninkas Fulden
Bjorne, 60 metu amžiaus senu- j . . . , .plojau isz tosios progos nes ne-

I galėjau.
M ano proga buvo tokia:

• kas, už ka likos aresztavotas 22 
įmetu studentas Olsen Jammer. 
Kada jisai sugryžo namo, jo 
motina Įprijausdama kokia tai I

Praeigiai mieste East St. Louis, Ilk, apturėjo gera pavyzdi nuo szunies kuris per 24 
valandas sergėjo savo užmusztaji dranga per automobiliu. Kada prie jo žmones prisiartino, 
szuo lojo ir bandė juos kansti bet atvažiavus .palicija pasiėmė szuni ir jo dranga ant stoties. 
Tasai regėjimas labai sugraudino žmones.
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tino kabute, likos ana diena su- ^Egipcijonai.

valgiu bet tiki kad duszioms 
reikalinga yra po smert abro- 
zelei, medalikelei ir ražaneziai 
kuriuos deda in graba nebasz- 
ninko vietoje valgio ir gerymo 
o priek tam užperka ant ra
maus pasilsio maldas.

Už kokiu penkes-deszimts 
szimt-mecziu nuo sziadien, ka
da tai ateinanezios gentkartes 
pradės tyrinėti musu kapus ir 
daužys grabus mirusiu jeszko- 
dami senoviszku užlieku, kaip 
tai mes jesžkome kapuose Fa
raonu, — jeszkotojai suras se- 
noviszkus ražanezius ir meda
lius isz kuriu jie juoksis kaip 
mes sziadien juokiamės isz vi
sokiu stovyleliu, gerymu ir val
giu surastu kapuose Faraonu ir 
senoviszku valdytoju. — Dau
gelis apie tai kitaip mausto, 
kaip maustė senovės laikuose

sirgtu.
Sztai vienas ligonis kuris 

sirgo trandais, gavo staigai di
deli karszti kuri niekas negalė
jo apmlalszyt. Vienuole prisiar
tino prie ligonio ir ji pabuezia- 
vo kad ji galėtu apmalszyti, ne
bijodama jo baisios ligos.

Už taji pasiszventima ir nar
sumą, valdžia padovanojo me
dali tai vienuolei ir apteikė tu
ja. ligonbute pirma garbe.

Isz Visu Szaliu
DREBĖJIMAS ŽEMES 
SUKRATĖ VENGRUS.

Budapest, Vengrai.,— Smar
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaustis prie Rumuniszko rube- 
žiaus, kuris šukele sumiszima 
terp tukstaneziu žmonių ir ka
reiviu. Nekurie gyventojai ma
nydami kad žeme dreba nuo di
deliu armotu ir karo jau prasi
dėjo, iszbegiojo isz grineziu. 
Kiek padaryta bledes, tai da 
neapskaityta..

, . . ... na — žinoma ne viduryj vago-nelaime, pradėjo su juom kai- į 
betis, apie užklupima ant se-1 
nuko. O kad sūnelis buvo labai 
susimaiszias, motina isz nety- 
cziu jo užklausė :Gal įtu papildei 
taji užklupima ant to žmo
gaus ? Sūnelis prisipažino mo
tinai buk jisai ta padaręs. Mo
tiną tuom labai persiėmė ir 
pranesze apie tai palicijei. Bu
vo tai jo pirmutinis prasižengi
mais. Senukas (nesiranda jo
kiam pavojui. Mat stundentas 
insimylejo in tula mergina, ku
ri turėjo daug jaunikiu, o kad 
ja daugiau pritraukt prie sa
ves, nutarė jai pirkti puiku žie
dą ir kitokias dovaneles, ir ta
me tai tiksle apvogė senuką. 
Motina nuo to visko pavojingai 
apsirgo ir kaip rodos jau nepa- 
sveiks. Sūnelis likos uždary
tas kalėjime bet senukas jam 
dovanojo kalte, kada iszgirdo 
apie jo motinos apsirgima.

gražinti dėl panos Elmir os Dex
ter, isz Long Island, New Yor- 
ko, kuri juos surado du metus 
adgal ant ulyczios. Suradus 
taip brangius perlus, mergina 
nunesze juos pas auksoriu da- 
žinoti ju verte ir už juos gauti 
nors penkis dolerius. Aukse
lius apreiszke jai kad perlai 
yra verti daug daugiau kaip 
penkis dolerius ir paliepė savo 
pagialbininkui duoti žine poli
cijai. Palicija aresztavojo pana 
Elmira ir pradėjo karsztai tyri
nėti kur ji gavo tuos perlus. 
Mergina nemelavo ir apsakė 
kur juos surado. Palicija užda
re perlus geležinėje szepoje kur 
juos perlaike du metus, garsin
dami laikraszcziuose bet niekas 
per taji laika neatsiszauke at
siimti pamestus perlus kuriu 
kuvo net 113 ir sziomis 'dieno
mis likos jai sugražinti. Szniu
ras perlu yra vertas gal dau
giau kaip deszimts tukstaneziu 
doleriu.

Pasirodo, kad ne tas yra mu
su giliuku, paskui kuri mes bė
game bet kuris pats papuola 
mums in rankas.

Vargingi Kinczikai ir Lietu
vei!

Nesenei Milwaukee, Wis., 
Kinczikai apvaiksztinejo savo 
Naujus Metus. Tieji vargszai 
skalbėjai, nevalninkai, gyvena 
vienoje dalyje miesto. Toje tai 
dienoje — in viena diena — su
rinko net 50 tukstaneziu dole
riu del suszelpimo savo tautie- 
cziu tevyneje.

Lai to neužmirszta musu Lie
tuvei kada reikes aukuoti .ant 
tau'tiszko reikalo — jie surinko 
50 tukstaneziu doleriu in viena 
diena! Lietuvei tokios sumos 
nesurinktu ne in meta laiko.

Kur geras kunigas ten ir ge
ri parapijonai kurie paguldytu 
savo galvas už dvasiszka savo 
teveli, kaip tai padare parapi
jonai Lenkiszkos parapijos 
Szv. Barboros, Vulcan, Mich. 
Vyskupas norėjo perkelti pra- 
baszcziu Szimana Borkowski 
in kita vieta bet kada parapi
jonai apie tai dagirdo, užsispy
rė kad ju geras tėvelis pasilik
tu su jais. Šukele pasiprieszini- 
mo straika, apėmė klebonija ir 
neprileidžia in ja nieką o taip
gi neiszleidžia kunigą laukan. 
Kunigas yra “ Belaisviu ” kle
bonijoj jau septinta sanvaite. 
Parapijonai, ji atlanko, kunigas 
rūpinasi dvasiszkais reikalais 
savo mylimųjų parapijonu bet 
tik tuom yra susirupines kad 
negali iszpildyt vyskupo palie
pimą, kuris užsispyrė ji iperkel- 

I ti in kita vieta. Kaip ilgai bus 
jis po priežiūra parapijonu tai 
sunku inspeti bet parapijonai 
nemano skirtis su savo mylimu persėdėjo prie lavono tėvo ir 
teveliu.

NEPAVELINO JAM PA- 
CZIUOTIS, NUŽUDĖ TĘVA.

Vilnius.,— Leonas Sikora, 
ūkininkas, kaime Novice, isz- 
girdes koki lai isznabždejima 
arti grinezios, iszejo pažiūrėt 
kas ten butu, ir vos buvo isze- 
jas, kad sztai puolė szuvis ir 
senukas sugriuvo negyvas. 
Laike tirinejimo, pasirodo kad 
ji nužudė jo tikras suims Va
dovas, 22 metu, už tai, kad tė
vas jam nep.avelino paežiuotis 
su mergina. Ta diena sūnūs 
buvo nuejas in miestą, kur ten 
nusipirko revolveri ir ta pa- 
czia nakti paleido isz jo du 
sziuvius in tėvo szirdi. Kada, 
motina iszbego pažiūrėti kas 
atsitiko, sūnelis apreiszke mo
tinai, kad tęva nuszove pleszi- 
kai. Žudintojas visa na'kti

1,100 KINCZIKU UŽMUSZ- 
TA MUSZIJE PRIE 

NANCHANG.
Shanghai, Kinai.,— Japonai 

pranesze, kad dideliam muszi- 
je su Kinezikais Kiangsi pro
vincijoj, likos užmuszta 1,100 
Kincziku ir keli tukstaneziai 
sužeisti. Japonai dabar eina 
ant Nanchang miesto, kuriame 
gyvena apie milijonas gyven
toju. Prie Hangchow, Japonai 
turėjo susirėmimą su Kinczi'- 
kais, ’kuriame tai muszije už
muszta apie 300 Kincziku.

I valkatos keliauna, ant aszies 
kur paregi
rele plyszyje, rodėsi man jog tai 
buvo dolerine bumaszka- Nega
lėjau jos pasiekti pakol nesu
stojo trūkis. Teminau ant jo
sios ilgai o galvoje man painio
josi kokiu budu toji bumaszka 
in lenais gavosi. O gal kas tokis 
pamėtė ant stacijos o kada trū
kis judinosi isz vietos, bumasz
ka likos intraukta per veja.

Kada trūkis sustojo, pagrie
biau bumaszka. Bet kaip nusi
stebėjau ir nusiminiau kada 
paskui skaitli “1” paregėjau 
da tris uolius. Buvau locninin- 
ku tuikstant-dolerines bumasz- 
kos. Kada persitikrinau ant 
tikrųjų jog tai isztikruju tuks- 
tant-dolerine bumaszka, iszli- 
pau isz savo vietos ir drožiau 
per laukus in artima kluoną ne
tolimos formos. Inlipau in vir- 
szu ir .atsiguliau ant .szieno, 
mislinau ka turiu pradėti su 
mano rastu giliuku. Mislinau

— Ar tai viskas ka jis reika- 
launa nuo tavo mylimo? —pa
klausiau. — Gal geistumei isz- 
teketi jeigu tavo mylimas turė
tu tūkstanti doleriu?

— Žinoma kad tuojaus susi- 
risztumem nes be pinigu nega
lima to padaryti.

— Na tai gerai, juk tūkstan
tis doleriu tai ne yra daug. Asz 
mistinu jog tau galėsiu pasko
linti tiek už tavo mielaszirdin- 
guma ir gerus pietus.

Isztraukiau tūkstantine bu
maszka isz savo suplyszusios 
kamzoles, padaviau jaunai mer
gaitei o pakol ji galėjo adgauti 
kvapa, jau asz buvau už duru.

In kokia adyna laiko radau- 
si ant kelio vedanezio nežine in 
kur nes tokis gyvenimas man 
buvo smagiauses ir linksmiau- 
ses. Nes daugeli kartu, kada 
silsiuosiu kur ant pastoges 
kluone, ne karta pamislinu ko- 
iki džiaugsma aplaike toji dora 

nueiti in artima miesteli nusi- mergaite o isz to esmių užgana- 
L P1 ac^e^ dintu. Matote, norint žmogus

- - - ir turtą o jeigu ant virszu-

ANT GAVĖNIOS

Mokslineziai ir tyrinėtojai 
senoviszku užlieku vela surado 
kapa senoviszko valdytojaus 
vardu Imhopot, dvideszimts 
myliu nuo Egipto. Ant grindų 
tarno kape surado kelis moli
nius puodus nuo vyno bet kas 
ta ji vyną iszgere tai niekas ne- 
dažinos nes Pagonu laikuose 
žmones tikėjo kad duszios po 
smert geria ir valgo. Todėl su
randa tuose kapuose valgius ir 
gerymus ir kitokius dalykus 
kokius tieji valdytojai naudojo 
už gyvasties.

Sziadien, Krikszcziomszkuo- 
se laikuose ’žmones netiki kad 
duszios reikalautu gerymu ir

Europoje jau praeita rudeni 
likos atidengta planas Vokie- 
cziu ant deszimts metu — tai 
yra, nuo 1938 lyg 1948 metu, — 
kad jie ketina užkovoti kone vi
sa Europa paimdami Francija, 
Anglija, Skandinavija ir kitus 
mažesnius sklypus. Vėliaus Vo- 
kiecziai ketina apžioti dali Ma
žos Azijos, Ukrąjina ir dali Ru
sijos lyg Uralu Kalnu.

Ka tas parodo?
Viena isz dvieju: Arba isz- 

tikruju Vokiecziai pasiuto ar 
visiszikai neteko proto.

Sziaip ar taip — galima spė
ti kad Europa prisiartina prie 
dideles permainos ar dideles 
kruvinos kares. Tasai laikas 
jau artinasi.

Kas meta buna padovanota 
medalis už koki itai narsu' dar
bą Francijoj del labo visuome
nes arba už ypatiszka pasi- 
szventima del savo artimo.

Tokia dovana aplaike ligon- 
bute už narsu pasielgimą vie
nuoles kuri radosi toje ligonbu- 
teje dažiuredama ligonius nete- 
miiidiamia kokia liga ligonis

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”’ 

■—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

♦
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.

j melclesi už jo duszia. Kada ji 
palicija pradėjo karsztai pri- 
spirinet, ant galo prisipažino 
prie visko. Jisai prikalbino 
savo dranga kad baladotusi 
prie grinezios, kad tokiu budu 
Ieva galėtu iszviliot isz grin
ezios laukan.

GRAUDUS VERKSMAI ar
ba Pasibudinimas prie Apmis- 
linimo Kanczios Vies., Jezuso 
Kristuso. Knygute reikalinga 
ant Gavėnios. Pagal senovisz- 
ka būda, ............................ 100

STACIJOS arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso,... 100

Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, ............................ 100

Trumpas Katekizmas, pagal 
iszguldimas Kun. Pilauskio, su 
nekurais naudingais padėji
mais, ..................................100

pirkti maža bizni ir j 
kupezysta ant mažo laipsnio.

Ant stącijos neturėjau ko eiti'nes ne iszrodai szvariai, tai ta- 
nes negalėjau nusipirkti bilietą [ves niekas nepaguodbjff.:'•* 
nes valkatai neintiketu o priek 
tam neiszmainytu tūkstanti do
leriu. Nuėjau peksezias. Kada 
inejau in miestą pirmutinis ma-. 
no geismas buvo idant truputi 
pasirodyt. Inejau in drapanų 
kroma ir meldžiau pardavėjo 
idant man 'duotu drapanas ku
rios man tiktu. Pardavėjas nu- Į 
ėjo bet sugryžo už trumpos va-i 
landeles su locnininku kromo 
kuris man pasakė jog drapanų 
del valkatų neparduoda. Kada 
jam parodžiau pinigus, žmoge-( 
lis net nutirpo bet drapanų man 
nepardavė. i

Žinoma ir pilve pradėjo gur-' 
guliuot kaip telefone. Nuėjau 
in restauracija bet ir fenais 
man atsake kada parodžiau sa
vo tūkstantine bumaszka.

Jau buvau konia suvisai su- 
silpnes, sustojau prie mažo na-'

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

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

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

25c v,sos TRYS 25cKNYGUTES
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY. PA.

Seniausia Visztuke Ant Svieto Nugaiszio

ASZTUONI ŽMONIS UŽ- 
MUSZTI DAMASKO 

MAISZATIJE.
Damaskas, Syrie.—Francuz- 

iszki karei vei likos iszszaukti 
del apmalszinimo maiszaczio, 
kuriame likos sužeista daug 
žmonių ir asztuoni užmuszti. 
Maisztininkai padare daug 
bledes.

W. D. BOCZKAUSKO-CO..
MAHANOY CITY. PA.

Skaitykite “Saule”
Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo

SENIAUSIAS ŽMOGUS ANT 
SVIETO.

Addis Ababa, Ethiopia., — 
Czionais gal gyvena 'seniausias . 
žmogus ant svieto, kuris vadi
nasi Ligg Affework ir tvirtina 
buk jisai susilaukė jau 185 me
tus. Pergyveno visa savo amzi 
Wollo, netoli ežero Haich, kur 
gyventojai badai gyveną labai 
ilgai ir mažai kas tonais serga.

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in i 
kitus miestus ant apsigyveni- j 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ i 
eitu be pertraukos, kada maino 

’savo adresus tai tegul neuž- 
jmirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“Granny” 23 metu viszta, nesenei nugaiszio nuo senatvės 
, ant formos Salisbury, N. C. Prigulėjo ji prie Lawrence Tay
lor. Toji visztuke buvo seniause ant svieto nes susilaukė pui
kaus amžiaus 23 metu. Buvo ji rodoma daugeliose iszkilmese 
ir aplaike daug dovanu. Granny (bobute) retkareziais padė
davo kiauszini savo senatvėje.



SAULE” MARA NOY CITY. PA.

| gaudydamas orą kuris jam ro-
X F-l dėsi labai gaivinaneziu, iszbu-

—— ------- vu-s tiek -daug laiko suszvinku-
Pasiejo in trepus bet vėl su-|s^°i Žydo kareziamoj.

stojo, lyg koki tai .svarbesni! ToT iszkilmingoji tyla, tasai 
daigta -sau atmindamas ir pats rudens vėsumas ji blaivino, 
sau tarė:

tuot-arpu ji-kas su neapsakomis Srulius jos iszvedžiojimu ne-i 
spėkomis nutvėrė. 1 . —o. - — -----------

Dabar Jankus neteko sanmo- idant kuogreieziau iszbegti isz. tos kalbėjo: 
nes ir tik pora sykiu sunkiai, 
lyg del sopuli, sudejavo.

Tiktai viena Rifke neprara-l 
klausė, tiktai skubiai rengėsi do sanmones' ir Sruliui nuola-

pirkios.

Juo toliau ir ilgiau ėjo, tuo
— Bet reikia paleisti malu- geriau apielinkese visa padeji- 

na nes vejas laikais gali ir susi-'ma emG suprasti ir, kuomet bu- 
judinti. Paskui vėl tasai par- vo arti Sruliaus grinezios, paši
ldus paskui, mane slankioda- žiurėjo ton pusėn- Žydo grin- 
mas neduos man ramybes. O cz*i°j buv° tamsu, 
asz labai nemyliu jeigu man
kas kareziamoje lenda in akis. pi’aDil° 

Užsimanste ir toliau vienas,su •• • 
sau kalbėjo:

— Turbut vakaru vejas pu
czia tiktai reiketu paleisti.

Prisiartino prie sienos, prie 
kurios stovėjo atsirėmęs spar
nas ir -stuma isztr-auke. Paskui 
iszejes isz malūno duris uždare 
ir leidosi tiesiog in karezema. 
Ėjo isz palengvo ir susitraukęs 
kaip visada, nežinia ka maus
tydamas.

Jo veide apsireiszke linksmy
be tik atsiradus szale kareze- 
mos. Viduj atrado kelis Rozdo- 
lu kaimo ūkininkus linksmai 
besznekucziuojanczius.

Inejas tuojaus suszuko:
— E-i, vyrueziai, po szimts 

milijonu!... maluninkas perka, 
gangreit niekas -sziadien ma
nes neaplanike. Gerkite visi, 
kiek tik norite, kiek tik jums 
lenda nes rytoj jus manes ežia 
jau nepamatysite.

Atsisuko in Žydą, stovinti už 
szinkbario ir atsiliepe:

— Rugines! Ei, tu, duok szen 
rugines!.. po szimts milijonu!-.

Iszlupes viena ir kita stikleli 
atsigaivino ir galop vėl prie- 
szai burns trepsėdamas u'ždai- 
navoi:

Maluninkai, kolei laikas
Gerkim, gebkim, gerkim!
Nes kaip vejas atjos raitas.
Tai gerti paliaukim!
Nustvėrė -siūloma stikleli ir, 

sveikindamas užstalėje -sėdinti 
-girta Bimbalą, vėl iki dugnui 
iszverte.

— Matyt jau vėlus laikas —
> — nes pas Sruliu tam- 
bet nuostabu, delko Sru

lius pas mane nebuvo, delko jis 
manės nejeszkojo...

Toji mintis dabar jam paru
po. Pamąstęs vėl tarė:

— Turbut be vėjo malūnas 
negali malti...

Jankus tacziaus buvo girtas 
ir nežinojo pats ka kalba bet 
vis-gi aplinkui pradėjo dairy
tis, ar kartais nepamatys kur 
malūno.

— Stovi... stovi... po szimts 
bombų! — suniurno ir leidosi 
toliau.

Dar pusvalandi klaidžiojo 
jeszkodamas malunan inejimo 
bet negalėdamas atrasti, suki
nėjosi aplinkui ir retkareziais 
in sparnus sau kakta daužė.

Tacziaus kiek sykiu užsigau
davo, arba sukrisdavo, visada 
ramiai atsistodavo, bijodamas 
save vėl ant juoko iszstatyti. 
Jisai savo varda mokėjo gerb
ti.

Jam belandžiojant ir mas
tant apie nebūtus daigtus, pa
sijuto esąs ant pirmųjų malūno 
lubu. Net smegenis dabar pra
siblaivė.

— Kaip asz ežia užlipau ir 
kokiu budu atsiradau— pamas
tė ir parkrito ant krūvos mai- 
szu.

Dabar ji miegas pradėjo ma
rinti ibet Jankus ilgai nuo jo 
gynėsi, tarsi, atjausdamas, jog 
jam nepridera miegoti. Paskui 
jam pasirodė jog kariauja su 
maiszais kurie ji traukte trau
kia iu save. Stengėsi atsistoti 
bet vos spėdavo pakilti tai vėl 
kaip ilgas ant maiszu iszsities- 
davo.

IX.
Kareziamoje jau nieko nebu

vo, apart vieno Jankaus, sedin- 
czio palei stala ir užsimaseziu- 
sio, tarytum jisai dabar butu 
metavojas už kokias ten pikta
darybes. Akis turėjo iszvers- 
tas, rankas sudėjusias -ant -kru
tinės ir kojas po stalu isztieses. 
Iszrode buk tuojaus turėsiąs 
persiskirti su szituom pasauliu.

Tacziaus -senam Szmuilai tas 
nieko nekenke ji užkabinti.

■Ny, maluninkas, gal galėtum 
eiti ant malūnus nes man jau 
laikas uždaryti kareziamus.

Jankus -iszbudo ir, -aplinkui 
save apsidairęs, su didele sun
kenybe atsikėlė. -Siūbuodamas 
iszejo laukan ir tuojaus atrado 
kelia. Jaute esąs girtu, svarstė 
apie viską, kas aplinkui ji vei- 
kesi bet nieko negalėjo supras
ti. Girdėjo Szmuila uždarant 
savo tuszczia kareziam-a, -su
prato esant vela nakti o labiau
sia nusistebėjo pamatęs padan
gėse tirsztus juodus debesius 
už kuriu nebuvo matyti nei szu sukrito nes aplinkui ji vis- net kareziamus

Galop sumurmėjo:
— Vėtros nebus...
Tuos žodžius isztares iszsi- 

tiese ir užmigo. Bet miegas bu
vo neramus nes tankiai iszbus- 
davo ir nesuprantamus žodžius 
murmėdavo- Ir taip tęsęsi iki 
toliai, koliai sunkiu miegu ne
užmigo.

Jankus kaip užmusztas mie
gojo.

Staiga Jankus iszbudo ir at
gavės dalele girtos sanmones, 
su visomis jiegomis stengėsi vi
sa praėjusi laika sau atsiminti.

Ar jam viskas sapnavosi, ar 
isztikruju tas buvo, nežinojo, 
bet jam rodėsi jog girdi kur tai 
baisu bildesį ir oszima, jog ma
lūnas, kuriame jis gulėjo, 
braszka ir plyszta, jog netru
kus grius ir ji amžinai prislėgs.

Su nepaprastomis spėkomis 
paszoko ir tolydžio vėl ant mai-

Kelioms valandoms vėliau 
pradėjo auszti. Dangus darėsi 
giedresnis bet palszi, reti -debe
siai padangėmis, kaipo sniego 
kamuoliai vieni kitus su viešn
ios smarkumu vijosi.

Vejas leeziau pradėjo pusti o 
saule, turinti tuojaus isz apre- 
gio isžeiti ir pasirodyti, su sa
vo pilkos spalvos szviesa ap- 
szviete nakti sulyta žeme. Isz-' 
silieje vandens, aplaužytos iri 
susukinetos medžiu szakos iri ° . 
nuo lapu apnuoginti javorai ir 
liepos, tarytum pasilenkdamos 
žemyn skundėsi ant tu buvusiu 
gamtos prajovu.

Da buvo tamsu. Tiktai dabar 
Rozdoluose gaidžiai, pereitos 
nakties baisios vėtros inbau- 
ginti, kur nekur užgiedojo-

Srulius savo minksztoj lovoj 
iszbudo ir, pratrynęs akis, pa- ' 
žiurėjo per langa. Bet nieko ne
matė, kadangi lauke, kaip pa
prastai rudeni, buvo miglynas.

Beklausydamas iszgirdo ka
mine staugianti veja.

Tasai staugimas ji visiszkai 
isz miego pažadino. Ant lovos 
tat tuojaus atsisėdo ir szvelniu 
balsu atsiliepe:

— Rifke! Rifkee! Keršte!
Tamsoj sukrutėjo patalai ir 

Žyde -paklausė:
— Ka, ka, Srulius?
— Keršte? — kalbėjo Sru

lius jau garsiau — vejas jau 
puczia ir rodos nakti buvo pla
tinus lietus... bet taip tam tam
sy bius kad negali man matyti 
ar malūnus eina. Tau nieko ne
girdi?

— Kodėl jam neeitu, juk gar
be Dievui javus yra pakakti
nai! — atsake pati, norėdama 
isz lovos iszlipti.

Srulius ant galo lovos atsirė
mė ir -atėmė akis langan, per 
kuri giedromis dienomis malū
ną matydavo kaip ant delno.

Neapsakytai nusistebėjo ne
matydamas nieko: nei judan- 
cziu sparnu, nei blizganezio 
malūno stogo.

— Miglos, ar kam ežia da
bar? — sumurmėjo ir da la
biau prie lango pasilenkė Ta
cziaus ir dabar tas viskas jau 
nieko negelbėjo nes vis-gi nie
ko nematė.

Esant tokioms aplinkybėmis 
Srulius sunkiai atsiduso, nes 
jisai kožna rytmeti buvo pa
pratęs in savo savasti maloniai 
žiūrėti. Nežinia ka -suniurnejes, 
paszoko isz lovos ir pribėgo 
prie kito lango. Bet ir per szita 
langa malūno nematė, norints 
jam pasirodė jog miglos jau bu
vo iszsisklaidžiusios padanges- 
na.

Iszbalo ir suriko:
— Rifke! negirdėtus daig

tus! Man nematai malūno!
— Turbut tamsu, dar anksti.
— Bet kas tau, man matai jau

— Jankus? tegul jam galas...
Su kapota užkabinta ant vie- jam turbut nuo gerymus numi- 

nos rankos iszbego su didžiu re... ar-gi žmogus gali iszlaiky-Į 
trenksmu -per duris nežinia ka ti jeigu sparnas jam pagriebs: 
murmėdamas. Įįr paskui isz augsztybes žemyn

Iszlekes ant kiemo staiga vi- paleis..- Jam taip reikia, jam 
sas pastiro. Ant kiemo buvo i niekam nevertas... '
szviesu, buvo matomos baltos 
kaimo grinezios, net pastarųjų į nes tuojaus atsake: 
sziaudiniai stogai o malūno ne-1

l buvo.
Srulius ant valandytes susi

laikė, idant geriau atsipeikėti 
ir patirti ar jis kartais nesap
nuoja ir ar atsiranda szale savo

- grinezios. Jo akys dabar pra
dėjo žėruoti, veidai iszsipute ir 
paraudonavo, lupos pradėjo 
drebėti o kojos -po juom eme 
linkti.

— Gevalt! gevalt!.. kas tas?
— subaubė nesavu balsu ir nu
mintu itakucziu leidosi kaip 
drūtas malūno linkon.

Jau liko be sanmones ir ne
jautė po savimi kojų... nejautė 
net szirdies smarkaus plakimo, 
nemate vėtros ped-sakiu ir balu 
vandens. Nemate net, jog tik 
keliais žingsniais buvo atstume 
nuo tos vietos ant kurios per il
gus metus stovėjo malūnas ir 
kurio dabar jau nebuvo.

Jisai mane sapnuoja, ar aplin
kui ji apsireiszke stebuklai, ar 
kartais jisai pats isz proto ne- 

, iszbrides ir paežiai tikrybei ne
norėjo tikėti, neturėdamas lai
ko apie ana ir pagalvoti.

Pagalios kaip drugio kre- 
cziamas, tik -su vienu -szliuru il
su pakabinta aut vienos rankos 
kapota, atsistojo ant kalnelio, 
ant kurio seniau buvo stovejas 
malūnas.

Malūno jau nebuvo, tik du 
baltu girnų akmeniu ant sulau
žytu lentgaliu gulėjo ir jam -da
re didi inspudi-

Su suklydusiom akim apsi
dairė aplinkui save. Tenai gu
lėjo sulaužyti sparnai, ten to
liau nuplesztas stogas o da ki
tur sudraskyti maiszai, iszbars- 
tyti grudai ir miltai.

Žiurėjo in viena daigta, ku
rio jokiu budu pažinti negalėjo.

Gulėjo koks tai žmogus 
kniupszczias ir dum'blan innar- 
dines galva, da -su sugniaužtom 
kumsztim.

Isz -kaimo bego žmones; vie
ni jau buvo visai arti, kili da 
toli ir to apsireiszkimo negalė
jo savo akiai tikėti...

-Srulius -stengėsi rėkti bet jau 
neturėjo jogu, tik po juom su
linko keliai ir jis kaip ilgas -ant 
žemes iszsitiese.

Srulius iszgirdo ir suprato'
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žvilgancziu Žvaigždžiu, nei 
szvieczianczio menulio.

Oras buvo tylus, visa gamta 
buvo kaipo iszmirus, bet toji 
tyla -reiszke pri-siartinanezia 
vėtra, vėtra -kalbanczia ore 
kaip ant plauko.

Jankus ir ta audra -atjautė 
bet nežinojo, ar jis ta dalyką 
sapnuoja, ar kas kits su juom 
vei'kiasi. Greitais žingsniais ėjo 
malūno linkon, dairydamasis 
aplinkui bet tankiai turėdavo 
susilaikyt, jeszkant numinto 
takelio.

■ — Bus vėtra, vėtra bus... 
tedp Dievą m^lįfl

kas szokinejo ir osze ir jam ap
svaigusia galva dar arsziau 
sunkino.

Būdamas girtas ir be .sanmo
nes, negalėjo suprasti nieko, 
kas aplinkui ji vei'kiasi, tiktai 
jaute jog turi savo -gyvastį ko
kiu nors bud u gelbėti. Jam sap
navosi gerymai, musztynes, 
paskui szaudymai ir mirtis. Pa- 
szokes pribėgo prie trepu ii’ 
anais -nusirito su visu smarku
mu žemyn. Tuokart jam pasi
rodė jog skėsta. Tas dalykas ji 
prablaivino. Staiga su vienu 
szuoliu iszszoko isz tos upes,

-prabilę fedp jis mane ir įau begož kad

Krūtinėj pritruko jam žo
džiu, kojos jam drebėjo, puolė
si prie r ubu.

— Gevalt! gevalt! man nema
tai malūno — szvepejo pusbal
siai, vilkdamasis su bruslotu ir 
kapota ir -su kojom jeszkoda
mas szliuru-

Jisai buvo taip insikarsz- 
cziaves ir persigandęs kad jo 
vaidentuve negalėjo tu visu da
lyku iszriszti, vien .tik žinojo 
jog nemato malūno ir negirdi 
girgždaneziu ano sparnu.

Rifke jam aiszkino jog tur
but da yra tamsu, ar dideles 
miglos apsiautusios žeme bet

Pakviestas isz miestelio dak
taras tvirtino jog Srulius gy- 
venses bet jis pats szitam neti
kėjo. Gulėjo lovoj -apsiaustas 
szeimynos ir nuolatos dejavo, 
negalėdamas daugiau žodžiu 
isztarti, kaip tik tuos:

— Man jau mirsi. ..
Veltu ji ramino, blaivino, vel

tu daktaras jam tvirtino, jisai 
nuolat rankas lyg priesz mir
siant sudėdavo ir užmerkęs 
akis szvapedavo,:

— Jau -man numirei...
Priesz pat pusiaudieni 

pagerėjo ir jis paklausė:
— Jankus? ny Jankus?
Szeimyna suprato jog apie ji 

nori žinoti ar jisai yra da gy
vas.

Moise apsiaszarojas, be jaus
mu, laukiantis kas valanda tė
vo mirties, tuojaus iszbego pa
tirti apie maluninko likimą.

-O Srulius tuot-arpu dejavo ir 
akim vartė, lyg jis butu ke-ntes 
paskutinėse valandose mesz- 

-ei lungi. ___  ____________

jam

| — Tegul jam mirszta, tegul 
jam...

Neužbaigė, bet jo veidai pa
raudonavo ir akys pasidarė 
szviesesnes.

Patsai persigando to gyveni
me apsireiszkimo nes tuojaus 
pradėjo szvapeti.

— Man jau... numirei...
Tuo tarpu uždusęs Moise su

gryžo ir per duris inejas prabi
lo:

— Kas jam negerasis 'bus ?!
— O ka? — pertrauke Rifke. 
Keršte? — paklausė Srulius- 
— Jam jau — pasakojo ketu

riolikos metu Moise — jam jau 
kareziamoj sėdi ir geria.

— Keršte — suszuko Srulius 
intužes ir lyg atgaudamas su
menkusias savo jiegas. — Ker
šte? — paantrino — jam malū
nus sulaužė, jam -sparnus isz- 
mete... jam isztisus naktis gulė
jo kaip lavonus! ir jam bus gy
vas o man mirsi....

Isz palengvo lovoj -pasikėlė ir 
atsisėdo ant patalo o paskui 
pradėjo silpnu balsu kalbėti:

— Klausykit man, jus mano 
naszlaiczius, klausyk tu, Rifke 

' ir tu, Moise, man jau mirsi bet 
i man da ta jums pasakysi...
, Atsiduso ir tese savo kalba 
; toliau, -atsisukdamas in sunn, 

kuris perimtas mirties baime, 
iszveizejo lyg -suaugės jaunikai
tis, žiūrintis in mirsztanczio 
gimdytojo veidą.

Tu klausyk, Moise, ir -atmink 
ant tavo visus (gyvenimus kad 
Žydele neturi tiesus turėti sau 
jokius loenybius, jokius turtus, 
nei jokius daigtus kuriuos jam 
negali in keliniu kiszenius su
sidėti... Atmink!

Pertraukęs vėl kalbėjo:
— Tau gali turėti visus tur

tus in kiszenius, tai tau galėsi 
gyventi o kaip tau -turėsi to
kius mažus, tokius mažus gaba
lus žemes, tokius kaip galėtum 
Žydes sijonu uždengti kaip 
tam skudurus malūnus -po sa
vim -turėjo, 'tai taip, kaip man 
dabar turėsi prapulti-

Vėl atsilsėjo ir baigė jau vi
sai nusilpnusiu balsu:

— Tau atmink, jog Žydai isz- 
ej-a isz Jeruzaleszmai, iszejo be 
žemes, be namus, be malūnus ir 
taip net Dievui nori kad jiems 
taip lyg pabaigai pasaulius bu
tu.
Sunkiai atsiduso, akis primer

kė, galva kaip del mirties gra
žiai ir rūpestingai paguldė ir 
silpnu balsu prabilo:

— .0 dabar man jau ramiai 
galėsi numirti...

Ir ilgai nepajudinamai gulė
jo, taip ilgai, kad Moise nežino
jo ar tate jau numiręs, tat pa
traukė verkianeziai Žydei -sijo
ną.

Toji praszneko:
— Srule'...
Žydas -pražiūrėjo ir atsake:
— Man jau numirei... man 

jau lavonas!
O iszveizejo sveikas suvis, 

nes kaskartas vis raudonesnis, 
kaip paprastai su savo stambiu 
veidu, dėlei ko visuose Rozdo
luose ir -buvo vadinamas “pla- 
ta-snukiu.” (Galas.
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Nerasi kvailesniu sutvėrimu, 
Kaip suanglikejusi mergina, 

Del vyru žodžiu netaiko, 
Ir da kolžna ant juoko laiko, 
Viena ant pastes prisigretino 

prie Rusnako, 
Užtat nuo visu pasiliko ant 

juoko, 
Važiuojant treinu supyko, 
Kad jai ken-džiu nepirko, 

Už tai kaip nebyle kare sėdėjo, 
In savo Petrą nežiūrėjo, 
Nuo jo nieko nenorėjo, 

Ba ir už tikieta pati užsi- 
1 mokėjo.
Kada sugryžo pulkas ir visi 

prie stalo sėdėjo, 
Tai toji pusanglike sesti ne

norėjo, 
Užpakaliu atsikreipus 

murmėjo,
Ir už stalo sesti ne ėjo, 

Net motina davė in -kupra, 
Ir nustume in užstale -savo 

-dukra.
Ir asz ten buvau, 

In ta viską žiurėjau, 
Net man sz-Jyksztu -pasidarė, 

Kokius naravus iszdare. 
Lietuvaites del Lietuviu, 
O ne del “ jankucziu,” 
Už tokio gero neturėsi, 

Už Lietuvio duona valgysi.

Nelžinau ar tai gali būti teisybe, 
0 gal ir melagyste,

Kad Skulkino valstijoj, 
Viena mergica in zerkola 

žiurėjo, 
Ir -badai velnią zerkole 

paregėjo, 
Labai baisei jis iszrode, 
Szale mergicos stovėjo, 
Ant jos meilei žiurėjo.

Jau badai du kartu ta kipsza 
regėjo,

Tiktai pirma -karta -apie tai 
tylėjo, 

Beit -dabar dažinojo visi, 
Namiszkei ir kiti.

Asz tam netikiu kad tai teisybe, 
Gal kas iszmislino per piktybe, 
Juk ir žmonių supai-syt negali, 
Bile ka ant liežuvio nutvėrė tai 

vali-

Illinojaus gubernijoje, 
Apygardoje vienoje, 

Vienas isz Lidtuviszku szin- 
koriu, 

Ar-gi isz tu iszmintingu 
bertelgu,

Muzikantus parsitraukė,- 
Kaip tieji vaikine užtraukė, 
Prikimszo pilna karezema, 
Atbėgo net uždarius namie 

vaikus mama, 
Ir tai ne viena taip padare, 
Net daugeli vaiku uždare, 

Szoko ir broga mauke, 
O vis lyg -dugnui trauke. 

Tokios tai atsibuvineja orgijos, 
Vis ant Lietuviszkoš “dirvos’’, 
Ir kaip pasigėrus strapalioja, 
Ir bjaurus žodžius pliovoja, 

Bus ant sziadien gana,
Ba nuvargo galva sena.

Ponas Gėmuila su savo nau
jai parandavotu namu, kuri pa
ėmė ant visu metu, kaip tai kal
ba, baisiai apsigavo!... Vakar, 

[prie uždegimo pecziaus, pasi
rodė, jog kaminai netraukė; du
rnai ėjo kaip isz peklos-

Langai skambino per visa 
nakti prie kožno pūtimo vėjo, 
szaltis insiskverbinejo per szim- 
tus plysziu!..

Ponas Gamuila nuėjo pažiū
rėt in skiepą... Baisybes!... van
duo augszcziau keliu!

— O kad tave szviesiausi ap
imtu !.. Kontrakta p-arasze ant 
visu metu — rytoj reikės užmo
kėt isz virszaus už tris mene
sius!... Pragaisztis!

— Ka daryt!... reikės isz to 
' iszsisukt nes kitaip czionais 

dingsime o gali ir uteles suėst 
— szauke p. Gamuila.

Ant rytojaus susitiko su loc- 
nininku.

— Gera diena ponas gaspa- 
' dor.

— Gera diena, mylimas po
ne ! O kaip naujas gyvenimas?

— Puikus, labai .parankus!.-, 
tik pati -ant manes nuolatos zur- 
za.

— O tai del ko, ponuli!
— Kad parandavojau gyve

nimą tik ant meto laiko... Kal
ba, jog ponas gaspadorius gali 
mums iszsakyti gyvenimą atei- 
naneziam mete, jog esmių ne- 
iszmintingas, senas asilas ir t.t.

— Na, na. Kas tai? Tegul po
nulis apsimalszina savo paeziu- 
e, juk galite tenais gyventi 
:aip ilgai kaip norite.

— Ar taip? Ak... Esi geras ■ 
žmogus... Eikime tuojaus pas 
poną g-aspadoriu ir padaryki
me nauja kontrakta., jog galime 
czionais gyventi taip ilgai kaip 
mums patinka. Norints turėsiu 
atsilsi nuo bobos.

—Gyvenkite kad ir per visa 
amžių! — dadave szirdingas 
locnininkas stubu -o už keliu 
minutu sena kontrakta -suplesze 
o surasze nauja pagal sutarimą-

Ant rytojaus ponas gaspado- 
rius sugryžes isz miesto rado 
gyvenimą tuszczia!...

— Kas ezion atsitiko? — už
klausė persigandęs sargo!...

— Praszau pono... iszsikraus- 
te! Furmonaltis juosius iszveže 
adyna laiko adgalios!

— Kas tai do velnei...
— Ponas Gamuila paliko ran

da už puse menesio ir szita gro- 
mata del pono.

Locnininkas stubos greitai 
atplesze gromata, pradėjo skai
tyti: 7 !

“Mano pone! — Tavo stubos 
suszalde mane, apsvaigino, su- 
szlapino ir t.t. Pasilikau jose 
pagal musu kontrakta: “taip 
ilgai, kaip man patiko!” Tei
keis priimti mano szirdinga pa- 
dekavone- —Gamuila. ’ ’

Locnininkas užkeikė kelis 
kartus, jog davė save taip -pui
kiai apsigauti.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

Skaitykite “Saule”

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskita 
25c. stempomis o gausite pe< 
paczta. j

A
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. ! 

MAHANOY CITY, PA. J

T 1



’•SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

Žinios Vietines' Daktaras Dafoe Atlankė Trynukes APLEIDŽIANT :: Ju Kova Sudaužė Czekoslovakijos Laisve

t Pereita Ketverga, įtaigai i 
mirė Jonas Vaisznys, nuo 1001 
E. Mahanoy Avė., turėdamas 
apie 56 metu amžiaus, nevedes,1 
kuris radosi ant bardo pas Po-| 
tronele Vaiczaitiene. Velionis ■ 
pergyveno Ameriko apie 34 
metus. Gimęs Lietuvoj, isz 
Suvalkų rėdytos. Czionais jo
kiu giminiu nepaliko. Kaip 
girdėt tai velionis paliko broli 
ir seseri Lietuvoj. (

—• Vladas Bogdanaviczius, 
22 metu, isz Patriotic Hill, isz- 
sieme laisnus del apsivedimo 
su Helena Reklaicziute, 24 me
tu, isz miesto.

f Ona Sikorskiene, 803 E. 
Pine uly., kuri sirgo kėlės san- 
vaites Locust Mountain ligon- 
buteje, bet per paskutines kėlės 
dienas radosi Jefferson ligon- 
buteje Filadelfijoj, mirė tenais 
įSubatoje ir lavonas likos at
vežtas pas jos duktere J. Bur
biene, 611 E. Pine uly., pas ku
ria gyveno. Velione gimė Lie
tuvoje. Paliko sekanczius vai
kus: Mildred, pati'Jono Buržo 
ir sunu Joną mieste, Ona pati 
[Thomas Glenriglit, Floridoje, 
Antana Frackvilleje, Juozą 
New Yorke, kaipo ir pusbroli 
Juozą Mažeiki, mieste. Laido
tuves atsibus Htarninko ryta 
©u apeigomis Szv. J uozapo baž- 
nyczioje. Graborius Traškanč
ias laidos.

Daktaras Allan Rafoe, kuris radosi prie gimimo garsin
gu kvintukiu Kanadoje, ana diena atlankė trynukes Bironiu- 
tes, kurios gimė nesenei ligonbuteje Ottawa, Kanadoje. Try
nukes gimė 7 Decemberio 1938 mete. Isz kaireses yra Gladys, 
Gracija ir Gail.

Smarki Szovike

Kas Darosi Kožna 
Minuta

— In viena minuta, Italije 
padirba 2,000 galonu visokio 
vyno ir 90 galonu alyvos alie
jaus.

— Rusija iszdirbs 40 tonu 
plieno pakol perskaitysite szita 
straipsneli.

— Žinunai apskaitė buk 
kožna minuta isz Amerikonįsz- 
ku kaminu iszeina 6,000 tonu 
monoksaidinio gazo, kuris už- 
trucina orą.

— Amerikoj valgomuose va
gonuose ant geležinkeliu par
duoda kas minuta 50 pietų del 
keleiviu arba tiek maisto kad 
pavalgydina 20,000 žmonių.

— Amerikonai iszduoda 
ant savo automobiliu kas mi
nuta po 23 tukstanezius do'le- 
riu.

— Kada minuta prabėga,. Ja- 
mika iszsiuntineja 54 pundelius 
baneniu. Anglija iszsiuntineja 
in Visas da.lis svieto po 250 
svaru gelumbes. Francija isz- 
produkavoje 7,500 galonu pie
no.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation 

----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

Kauboisas “Joe Louis”

UŽ TRYJU DIENU.

Pana Sigur Bergerson, viena 
isz Washingtono universiteto 
studentu, kuri praeitam 1938 
mete laimėjo pirma dovana už 
geriausia szaudyma in cieliu. 
Isz 1,500 szuviu pataikė 1,499 
sykius. Sakoma kad ji gali nu- 
szauti vabalo tisus nuo 50 mas
tu tolumo.

— Popas kapitone, meldžiu 
labai duoti man tris dienas ur- 
■lopo dalyvauti mano uoszves 
laidotuvėse.

—. Gerai, gali imtie tris 
dienas bet jeigu per ta laika ta
vo uoszve nemirtu, tai gausi 
menesi kalėjimo.

Kumsztininkas Joe Louis, 
kuris sziomis dienomis lavina
si savo kumsztynese Victor
ville, Calif., del ateinanezios 
musztynes su Jack Roper. Joe 
kasdiena mokinasi szaudyt isz 
pisztalieto, jodinėja ant arklio 
ir sziadien yra tikru kauboisu.

:: :: TEVYNIA
Brolei ir sesutes, kurie atvy

ko! in szi laisva kraszta priesz 
25 ar 35 metus, gal atsimenat 
tuomet dainuota ir girdėta dai
nele: “Su Diev Lietuva tu Te- 
vynia, su Diev teip mylima 
szalis, su Diev jus brolei, nusi-, 
mine ir nu lindusios seseles!” I

’G'al ne*vienas isz jus perskai- 
tęs szia dainele, atsimys ta sa- ( 
v o gyvenime svarbiausia diena,1 
kada apleido savo gimtini j 
kraszta ir ten likusius brolius 
ir draugus. Liūdna girdėt, ne- 
kurie Lietuvei, visai pamirszo i 
savo Tevynia, nežino net apie j 
savuosius, ar jie gyvi ar mirė!

Atsimenu vieno savo kaimy
no iszleistuves, tai buvo priesz- 
25 metus. Ir asz tada būdama 
apie deszimts metu, negalėjau 
suprasti, del ko tas visada 
linksmas jaunikaitis turėjo to
ki liūdna veidą, nors jaunimas 
szoko ir linksminosi, bet jo lu
pos buvo skausmo surakintos ir 
tame laike nežino, isz kur atlė
kė gegute, kuri užkukavo links
mai. Jaunikaitis negalėjo su
silaikyt aszaru ir pravirko 
kaip mažas vaikas netekes mo
tinos. Gal po metu laiko, teko 
matyti jo prisiunsta laiszka isz 
Ameriko, kuriame radosi at- 
spauzdinta dainele -sziais žo
džiais :

“Kaip laimingi jus brolelei 
ir jus seseles,
Kol da esat prie rankelių tik
ros motinėlės!”

Isz to davėsi suprast, kad 
jam buvo ne lengva užmirszti 
savo gimtini kraszta, savuosius 
draugus ir gražia teviszka so
dyba. O kada, po daugeli me
tu prisiėjo ir man apleisti myli
ma Tėvynė, prisimenu asz ta 
jaunikaiti ir tik tada supratau 
ka jaute jis iszgirdes paskutini 
karta kukuojant gegute!

Taigi brolei sesutes, kurie 
pamirszot savo tėvynė, kvie- 
c: 'u szirdingai visus, kada pri
siartina szvente Velykų, ir Pa
vasaris, kada tai Lietuvoje už
kukuoju gegute, pasveikikim 
Lietuvoj gyvenanezius savo 
gimines ir pažystamus nors ke
liais žodeleis, o tuom padary
sim jiems dideli džiaugsma ir 
atsimins, kad mes apie juos ne- 
užmirszome ir turime juos savo 
mintiję nors esame perskirti 
per placzias mares!

—Vargo Duktė.

Daktaras Juozas Tiso, premieris naujo “laisvo” sklypo Slovakijos, kuris pareikalavo 
del savo sklypo laisve, persėdėjo daugeli dienu su Daktaru Emiliu Hacha, kovodamas už sa
vo sklypą ir su pagialba Hitlerio daktaras Tiso ant galo sutvėrė laisva Slovakija.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

Geriau Dirbti Sunkei, Ne Kaip Gyventi Isz Malones Kitu
I L. TRASKAUSKAS i
| LIETUVISZKAS GRABORIUS j

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City |

C. F. RĖKLAITIS
Mabancjaut Itztikimiausis Graboriui 

t: Gabiausia* Balsamuotoja* :i 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkime meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada. ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
preke*.

DU OFISAI:
MAHANOY CITYjBlB W. Sprue. St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 439 Willing StrM*

_ Bell Meienw ___

“Geriau būti laisvu ir gyventi isz savo sunkaus darbo ne kaip imti paszialpa nuo ki
tu.” Taip sau mausto studentas Horace Carson, isz North Dakota, studentas isz miesto Mo
nango. Carsonas yra sunum farmerio kuris neprieme paszialpos nuo NYA kad galėtu už
baigti savo mokslą. Vaikinas pasistatė sau grinezele už 60 doleriu, nusipirko szmoteli dir
vos už 5 dolerius ir joje gyvena artimoje universiteto. Pragyvenimas jam kasztuoja tiktai 
10 doleriu ant menesio.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-’ 
kus apraszy mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka.1, apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b ,'s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'.'tumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isi.lins; Apie boba ka negalėjo 
sam liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Ji.rf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.......................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauezius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................ 35c

Ne 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 T .zbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Vena motina; Vaikucziu plepėjimas
62 puslapiu................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..................  15c

i No. 121 Trys istorijos apie Trys 
ĮValkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
i skialbtojas. 63 puslapiu.........15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari-
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61
puslapiu ....................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ..................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną, 
61 puslapiu .............................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu....... 15»

No. 131 Puiki istorja apie Joną- 
sza Korczaka. 262 puslapiu... .35"

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . .20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu......................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ...............................loe

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ..............   20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu ................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopotei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ...............................................15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu....... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu: Stebuklas kuczios nakti.. 
61 puslapiu ...............  15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana: Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu .............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu . ............................................15r

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmeiioriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa 
slapti. 61 puslapiu............... ...15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
, mąs; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
| puslapiu . ...'.................. ,.......... 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ....................................... 15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie u- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................. 15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris, 46 
puslapiu ............................  15o

No. 158 Keturios istorijos apia 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu......................... 15c

No. 160 Keturiolika isterijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau* 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszk® 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos;. Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu... . .25e

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pjoto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...........................   ..10b

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu................... 25o

• No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus: Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunu* 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus....................-.... 15e

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu,pul
ku skaitymu. Apie 100 pus.....23e

No. 170 Asztuonios istorijos a« 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė mjlkaker- 
czio. 121 puslapiu ..................... 25e

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ežiai Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
šu jame atsigymimo; Metai Svarbiau- 

Įsiu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu...... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkto 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ....................................... 15o

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi....................... 35a

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksią 
Preke ...........................................
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