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Isz Amerikos
PASILIKO
VIENUOLĖMS
PROTESTONISZKOS MER
GINOS PASILIKO VIE
NUOLĖMS.

Bay City, Mieli. — Dvi jau
nos merginos Protestoniszko
iszpažinimo, likos tomis dieno
mis priimtos ir perkriksztytos
ant Katalikiszko tikėjimo ir
tuojaus po kriksztui likos pri
imtos in vietini vienuolyną.
Merginu pravardes yra Rūta
Didyoung ir jos drauge Helena
Jackson.
KETINO PARODYT MOTEREI KUR RANDASI SKARBAS ANT FARMOS.

Clements, Wis. — 'Agnieszka
Plimmer, girdėdama kad kokis
tai žymus raganius atvažiavo
in miestą jeszkoti kvailiu ku
rie tiki in visokius burtus, nu
ėjo ir ji kad jai iszburtu ateiti.
Raganius, pamislines truputi,
apreiszke lengvatikei buk ant
jos farmos randasi užkastas
skarbas kuris jai parodys vie
ta kur jis yra užkastas. Motere
pasiskolino nuo kaimynu 300
doleriu, nes tiek raganius rei
kalavo už parodymą kur ran
dasi skarbas ir nunesze pini
gus pas raganių. Raganius indejo pinigus in koperta paliep
damas kvailiukei neszioti ant
krutinės taip ilgai pakol ateis
pas ja ir atidengs slaptybe
škarbo.
Motere nesziojo krepsziuka
per tris dienas o kada nesulau
kė raganiaus, pradėjo nerimau
ti ir ant galo dasiprato kad li
kos apgauta. Atplesze koperta
bet vietoje pinigu rado jame
popiereles iszkarpytas isz laikraszcziu. Žinoma raganius din
go isz miesto su geru uždarbiu
nuo kvailos moterėles.
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VYRAS BUVO PER NORĖJO GAUTIS IN
MAITINO VAIKUS NETURĖJO
DUONOS DIDELIS TINGINYS
KALĖJIMĄ
SU* KUNU
MIRUSIO VYRO. _

Juneau, Alaska. — Indijoniszkas kamisorius, Milton
Stranton, keliaujantis valdiszkas inspektorius Indijonu
Alaskoje, užtiko vienoje bakū
žėlėje pusgyve Indijonka isz
priežasties netekimo kraujo ir
nuo bado. Indijonkos vyras mi
re o motere, palikta su ketureis
vaikais, neturėjo jokio maisto.
Negalėdama žiūrėt ant kaneziu
savo vaiku, atpjovė kelis szmotus lavono savo vyro ir maiti
no vaikus pakol pribuvo pagialba. Inspektorius pasiėmė
Indijonka ir vaikus su savim
in artima miesteli ir patalpino
juos ligonbuteje o miestas rū
pinasi vaikais pakol motina
pasveiks.
ŽMOGISZKAS KRAUJAS
KAIPO GYDUOLE ANT
AKIU.

PARDAVĖ AKMENIS.

MOTERE JI NUŽUDĖ.

Wilkes-Barre, Pa. — Nega
lėdamas aplaikyti paszialpos
nuo pavieto ir neturėdamas pi
nigu už ka nusipirkt maisto,
Jurgis Sobek, isz Luzernes
miestelio, pardavė akmenis ku
rie gulėjo prie namo isz kuriu
buvo padirbtas saidvokas kad
už aplankytus pinigus galėtu
pirkti duonos. Už akmenis aplaike 13 doleriu. Sobek kitados
buvo sekretorium miesto.

Rippon, Wis. — Už tai kad
jai nepasiseke padaryti isz^savo vyro po apsipaeziavimui su
juom “tikra vyra” kaip sau
mane, Paulina Stevens, 26 me
tu, nužudė savo vyra, szaudama in ji tris kartus. Vyras taja
diena nuėjo in saliuna kalbėda
mas savo paežiulei, su kuria
buvo apsipaeziaves tik asztuoni menesei adgal, kad ji gali
sau eiti po velniu nes ja taja
diena jis apleidžia. Motere nu
ėjo jeszkoti savo vyro ir radus
ji karezemoje paleido in ji szuvi, užmuszdama ant vietos.
Nuo kada vyrąs apsipaeziavo
su Paulina, tai bedirbo nei vie
na diena, noririts jam paeziule
buvo sujeszkojus kelis gerus
darbus bet vyras užsispyrė ne
dirbti ir gana.

ISZSIPILDE ŽODŽIAI
RASZTO SZVENTO.

Detroit, Mich. — Antanas
Ostremba, 22 metu, likos užda
rytas kalėjime už sumuszima
savo seno tėvo, 70 metu am
žiaus. Iszgama sūnūs nusidavė
pas savo broli kur rado ten sa
vo sena tęva sėdinti prie pecziaus. Antanas buvo gerai už
sitraukęs guzute už ka likos su
bartas per tęva kad parėjo na
mon tokiam padėjime. Tasai
iszgama szoko ant tėvo nekal
bėdamas ne žodelio ir pradėjo
daužyti senam tėvui veidą kad
net iszmusze kelis dantis su ku
riais da galėjo kramtyti duona
po tam pagriebė už gerkles ir
pradėjo smaugti,... N'ėužganadintas tuom da užsiunte szuni
ant tėvo kuris kelis kartus inkando tėvui in koja. Brolis paszauke palicija kuri girta pa
siutėli nuveže ant palicijos sto
ties.
Tai-gi, iszsipilde žodžiai
Raszto Szvento, kad vaikai užsipuldines ant savo tėvu, tėvai
ant vaiku, brolis ant brolio ir
t.t.”

VARLIUKE INSZOKO JAI
IN GERKLE.

F.1 *.DBocikow,tkir.Li*l»er.
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METAS
DEL VIENOS KIBIRKSZTELES, SEPTYNI BE
PASTOGES.

Kubilju kaime, Papilio valscz.,

APSISAUGOT NUO VELNIO PRIMUSZE MIRTINAI NE kilo gaisras. Užsidegė, spėja
PAŽĮSTAMA ŽMOGŲ.
ma, isz kalves, nes tuo laiku

Allentown, Pa. — Žmones
saugojasi kad nepapulti in ka
lėjimą bet kitaip buvo su Miko
la Springier, kuris kanecz už
sispyrė kad ji palicija uždary
tu kalėjime, iszkuldamas dide
li langa czionaitinio sztoro. Ži
noma, už tai likos uždarytas
bet Mikolas aiszkino palicijai:
“Sziame sviete randasi pilna
velniu, bet velnei negali gautis
in kalėjimą todėl asz jame no
riu būti uždarytu kad manės
negundytu.” Mikolukas gavo
prieglauda kalėjime ant vieno
meto kur ji velnei daugiau neraderiuos.

Sziauliu apskrity, Užvenezio
valscziuje, Guideliszku kaime
pas ūkininką Grigą užėjo nepažinstamas žmogus dienos lai
ke. Žmogus jeszkojo ko nors
ir paklydo. Namiszkiai tuoj
in tarė ji esant vagimi ir pa,sivija ji keli vyrai basliais
pradėjo muszti. Sumusze la
bai; sudaužė galva, padaryda
mi daug mirtinu žaizdų. Pus
gyvi žmogų Grigais pristatė in
Užvenezio palicija. Isz ežia jis
greitai patalpintas Sziauliu li
gonbuteje.
DVI

SAVŽUDYSTES
ALYTUJE.

AMERIKONAI ISZDAVE
Alytaus apskrity, Butrimo
EUROPOJE 5 BILIJONUS
nių valscziuje, Adamoniu kai
DOLERIU.

Washington, D. C. — Amerikoniszkas departamentas iž
do apskaitė buk Amerikoniszki
celei vei, kurie atlankė dalis
Europos ir kitus svetim-sza: iszkus .sklypus, iszdave 5,400,000,000 in laika paskutiniu dvideszimts metu arba penkis ir
puse tiek daugiau ne kaip ke
leivei kurie atlankė Suv. Vals
tijas. Tas nepriskaito iszleistu
pinigu kuriuos turistai iszdave
keliaujanti in Kanada ir Mek
sika.

me, nusiszove 23 metu amžiaus
totorius.
Ta paezia diena, Alytaus
miesto gyventojas Leiba nuė
jės in Punios szila pasikorė.
Lavonas užtiktas. Ji pažinoja
asmenys pasakoja, kad žudytis
jis senai rengęsis, nes sirgęs
kažinkokia sunkia viduriu li
ga ir nepakentes skausmu.

kalvėj dirbo. Kadangi buvo
smarkus vejas tai pagavo kibirksztele iszskridusia isz kal
ves kamino ir užnesze ant arti
miausio sziaudinio stogo. Ka
dangi buvo smarki sausra ir
stiprus vejas, tai neteko matyti
kaip užsiliepsnojo visi buvę
pavėjui trobesiai. Užgesinti t
buvo neinmanoma, nors ir buvo
atvažiavę Papilio ugniagesiai
bet atvažiavo smarkiai pavė
luotai, todėl ir sudege beveik
iki paskutinio raštelio. Kadan
gi buvo darbo diena, tai daugu
ma nebūvi namuose, todėl su
dege visas turtas, sudege vienas
vaikelis 2 menesiu amžiaus..
Sziurpus vaizdas darėsi einant
pro szali ant rytojaus: būrelis .
moterėliu žiuri aszarodamos in
degėsius nes ju buvo tos grin
cziukes visas turtas.

Beechmont, N. Y. — Ne tik
TRAUKINYS SUVAŽINĖJO
Reading, Pa. — Kada Vera
senoje Europoje žmones tiki in
ŽMOGŲ.
Dingier
pasilenkė
prie
iszulinio
visokius burtus ir užžadus bet
Gullbiai.,— Einas isz Sziau
atsigerti szalto vandenėlio
ir szitoje apszviestoje Ameri
liu in Biržus traukinys, Gulbi
czionaitiniam parke laike pik
koje randasi užtektinai tamsunu stotyje suvažinėjo Biržų
niko, inszoko jai in gerkle var
nu kurie tiki in visokius nie
gyventoja Žukauską. Žukaus
liuke. Paszauktas daktaras da
kus.
kui sutriuszkintos kojos. Isz
vė jai ant vėmimo per ka var
Viena isz tokiu lengvatikiu,
PRAREGĖJO -« BUVUSI 20 Biržų automobiliu nugabentas
lioke volą turėjo iszszokti isz
Mrs. Baymond Bonthron,_30
METU AKLA, SENUTE.
fn Panevėžio ‘apskr., ligonbute.
pilvo. Kada Vera pasveiko, inmetu Vokiete nuo kokio tai lai
Po gydytojo Steibio, Ukmer Padaryta operacija, bet pa
dejo varliuke in bonka spirito
ko kentėjo ant uždegimo akiu
gėje, padarytos akies operaci sveikti vilties nėra. Velionis
ir laiko ja ant atminties.
o daktarai jai nieko neprigialjos praregėjo 87 metu Utenos paliko szeimyna. Priesz nelai
NORI AUTOMOBILIU DEL
bejo. Motere tuom labai rūpi
gyventoja Zuikiene. Zuikiene me pastebėta, kad jis buvęs la
14 NARIU SAVO SZEISURISZO PACZIULES LIE
nosi ir tūla nakti sapnavo buk
visai apako priesz 22 ar kiek bai girtas. /
MYNOS.
ŽUVI UŽ DANTŲ.
tame visa priežastis' yra jos
metu.
kaiminka ir jeigu iszleis isz jos
Gilmore, Md. — Anele Ka New York. — Kunigas Wilkraujo ir pateps sau akis tuom
minski, 33 metu, apskundė sa liamas Fetler, prabaszczius di PERKŪNAS NUTRENKĖ AKYVI SZMOTELIAI
krauju tai iszsigydys. Kada
vo vyra už bjauru pasielgimą džiausios Baptistu parapijos ARTOJA IR DU ARKLIU.
ana diena jos kaiminka atėjo
su ja, bet vyras iszaiszkino su- Latvijoj, kuris lankosi Ameri Žeimelis Sziauliu apskr., ki
New Guinea yra di
pasiskolint puoduką kavos,
džiai buk jo paeziule be palio koj su savo szeimyna, jeszko lus perkūnijai, žaibas mirtinai džiausia sala ant svieto kuri
motere uždavė jai su peiliu in
vos male liežuviu ant jo diena automobiliaus kad ji nuvežtu nutrenkė lauke bearianti 18 turi 324,000 ketur-kampiniu
SUGRAŽINO
PINIGUS
SU

ranka, padarydama gana skau
ir nakti, neturėdama tame jo in Atlanta, Ga., ant dvasiszko metu amžiaus Juozą Žurli, gy myliu didumo.
RASTUS DRAPANOSE.
du žaiduli. Ant riksmo adbego
kios priežasties kad net vos jis seimo. Kunigužis su savim ve venantis Laumekiu kaime.
§ New Yorko gyventojai
kaimynai ir atidavė motere in Perrysburg, Ohio. — Harold isz proto neiszejo ir turėjo pa žasi visa savo szeimyna kuri Taippat žaibas nutrenkė ir nors retai kada pamato karve
rankas palicijos ir ji negalėjo Stanford, darbininkas czysti- naudoti nors koki būda kad ap- susideda isz paezios ir dvylikos dvejetą arkliu, su kuriais ve bet per diena sunaudoja beveik
pasinaudot isz savo kvailumo. nimo dirbtuvėje drapanų, sura malszyti taja gyva melnyczia. vaiku. Lyg sziai dienai tokio lionis sykiu dirbo.
tris milijonus kvortų pieno.
do surdote tūkstanti doleriu Paeziule užmetinėjo savo vy automobiliaus nesurado bet
§ Baltųjų žmonių skaitlis
VAIKAI ISZKASE AUKSI kuriuos locnininkas užmirszo rui buk tasai priverstinai ati jam pasiūlė bosą kad nuvežti Dirba Nauja Meksiko- ant svieto kas meta padidėja
NEMIELASZIRDINGAI PANIUS PINIGUS.
iszimti, paduodamas jam siutą darė jos burna, isztrauke liežu jo szeimyna ir ju 80 szmoteliu
po penkis milijonus.
niszka Plentą
SIELGINEJO SU 90-SVAColdwater, Mich. —• Trys ant iszczystinimo. Pinigus su vi ir apriszo su dratu kad toji bagažo. Kunigužis sako jeigu
§ Vienam striuso (ostrich)'
RINE MOTERE.
vaikai, kasdami grabe ant far gražino locnininkui bet ar ap- negalėjo kalbėti nieko per visa jam kas asiulys nors antra-rankiauszinyje sutilptu 36 visztiUniontown, Pa. — Lilly Tate, mos savo tėvo, surado auksi laike koki atlyginimą už savo diena. Norints vyras likos nu ki automobiliu arba bosą tai už
nei kiauszinei.
90 svaru sunkumo motere, mo niu pinigu vertes ant 1,880 do teisingysta tai apie tai telegra baustas ant 30 dienu bet turėjo ji užmokės 400 doleriu.
§ Arbata likos atvežta in
taji
užganadinima
kad
nors
tu

mai nepranesza.
tina asztuoniu vaiku, užvedė leriu.
Europa apie 1642 mete o kava
rėjo trumpa vakacija nuo kle-t
skunda ant persiskyrimo nuo Pinigai radosi po 5, 10 ir 20
Europoje atsirado 1742 m.
Paskutines
Žinutes
12,500,000
JAU
ATSILANKĖ
gejimo
savo
pacziules
liežuvio.
savo vyro, 42 metu amžiaus, už doleriu aukse, paeinanti isz
§ Durpes pavirsta in angli
ANT SVIETINES
nemielaszirdinga pasielgimą metu 1889 iki 1902. Vaikai yra
in
laike asztuoniu milijonu me
Fort Smith, Ark. — Trys
ŽENTELIS
NENORĖJO
GUPARODOS.
su ja. Motere apsakė sudžiui trys brolei: 8, 6 ir 3 metu am
tu.
anglekasei likos užmuszti eks
LETIE
SU
UOSZVELE.
buk jos vyras sužagejo ju 16 žiaus, sunelei Frano Belote.
§ Tibeto gyventojams geNew York. — Apie pus-tryplozijoj Sun Co., kasyklose
metu duktere kuri pagimdė kū Dabar palicija jeszko locninin- likto milijono žmonių lyg sziai Scranton, Pa. — Už tai kad czionais. Keli likos smarkei ap
riauses ir gardžiauses sviestas
diki keli menesei adgal. Sakėsi ko tosios farmos kurie iszva- dienai jau atlankė czionaitine buvo priverstas guletie tryse deginti.
yra tokis kuris jau turi 40 ar
kad yra motina asztuoniu vai žiavo nežine kur bet jeigu ne Svietine Iszkelme. San Fran vienoje lovoje o toji treczia Huntington, Pa. — Trys au
ba daugiau metu senumo —
ku ir kad vyras ja tankei su suras tai atiduos pinigus vai cisco paroda apskelbė buk lyg ypata buvo jo uoszve, Jokūbas tomobilistai prigėrė upeje ka
kuo daugiau smirda, tuo jiems
plakdavo be jokios mielaszir- kams.
gardesnis.
sziai dienai taja paroda atlan Proszek pamėtė savo paezia, da tiltas sugriuvo ant Juniata
dystes ir parode ant davado sa
§ Gal turtingiause motere
kė jau daugiau kaip penki mi palikdamas jai szitoki laiszke- upes. Sunkus trokas, kuris ėjo]
vo pamėlynavusi kuna. Sudžia
ant
svieto yra Signora Masina,
lijonai
žmonių.
MIELASZIRDINGAS
li: “Trys vienoje lovoje tai per paskui, užvažiavo ant inkrituperskyrė porele ir uždare vyra
TURCZIUS.
daug, bet tai butu da mažas da sio automobiliaus.
Prezidentas Lazaro Carde isz Pietines Amerikos. Per me
kalėjime.
BUVUSIS
MILIJONIERIUS
lykėlis nes jeigu da uoszve su Bellington, Wash. — Kuopa nas, isz Meksiko, kalbėdamas nesi laiko jos sidabrines kasyk
Santa Barbara, Calif. — Dau
giau kaip milijonas doleriu li PALIKO TIKTAI $40,000. tavim guli vienoje lovoje ir pa studentu isz Western Univer ant susirinkimo Tia Juana, Ba los atnesza jai pelno daugiau
APIE 11 MILIJONU ŽMO kos palikta del naudos vargin
Miami Beach, Fla. — Karo ti, tai po velniu už daug kac siteto lipdami ant stataus kal ja, Kalifornijoj, apreiszke su kaip 80 tukstaneziu doleriu.
NIŲ RANDASI BE DARBO. gu žmonių kurie kitados buvo lius G. Fisher, kuris intaise uoszve da lovoje turėtu mane no 10,750 pėdu, patiko baisi ne sirinkusiems buk jis paliepė —• Montanoje nukerpa kas
Washington, D. C. — Ame- laimingi bet ant senatvės nete czionaitine pamarine vieta bosaut. Gud bai, pasijeszkok laime — 6 likos užgriauti per valdžiai paskirti du milijonus minuta po 70 svaru vilnų nuo
rikoniszka Federacija Darbo ko visko ir pasiliko ant miela- plaukimui ir kitas žymias vie sau kita kvaili kuris klausytu nuslydima sniego ir 17 vos isz- pesetų ant padirbimo naujo aviu.
sigialbejo nuo mirties.
plento 131 mylės tolumo kuris *:* Arizona valstija iszkasa
(AFL) apskaitė buk sziame szirdystes kitu žmonių. Toki tas o kuris kitados buvo vertas tavo motinos.”
Jokūbas
dingo
isz
miesto
ir
Joplin,
Mo.
—
Czionais
žeme
eis isz Mexicali prie Suv. Vals kas minuta po tūkstanti svaru
laike Suv. Valstijose randasi tai palikimą paliko mirusis daugiau kaip 40 milijonu dole
apie vienuolika žmonių be dar Henry Howard Webb, pagar riu, mirdamas ana diena paliko lyg sziam laikui apie ji visai ingriuvo 50 pėdu gilumo ir tūk tijų rubežiaus, per St. Felipe, vario isz isavo kasyklų.
bu o tuju kurie turi szioki toki sėjus po szia aplinkine isz savo tik 40 tukstaneziu doleriu savo nieko negirdėt. Badai iszdume stanti pėdu aplinkui. Manoma Gullf of California. Bus tai vie *—* Amerike yr^ parduoda
užsiėmimą yra 42,700,000 žmo mielaszirdingu darbu. Buvo jis paežiai. Visas jo turtas dingo in Vakarus kur turės didesne kad po-žemine upe buvo tame nas isz puikiausiu plentu koki ma kas minuta gyvuliu už
' laisve ne kaip namie.
priežastis.
, _ >ant visokiu spekulaciju. (
inžinierium ir nevedes.
Meksikas kada padirbo.
7,000 doleriu del skerdinycziu.
gių.
, __ _

SAULE’’
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! Szitie Žinunai Jeszko Sztamo Žmonių, Kurie

Kas Girdėt

Renka

Kur Žydai Stengėsi Sutverti Antra Ievyne

Žmogiszkas Galvas

NETIKĖS TVRCZIUS i
APSAKYMAS SENU ŽMONIŲ.

1888LXas1939

Labai senei gyveno vienas pati su kūdikiu negali iszsi-'
tai kad karve turėtu-'
paikas ir turtingas abivatelis, maitinti
:
tarpe dideliu girriu ir turėjo :me, tai prie laszo ir kūdikis
Su Dievo padėjimu ir palai
kelis tarnus, vienas jo tarnas taip nevargtu.
minimu pradedame antra pusiszgyveno pas ji 20 metu, bet
Ponas sėdėdamas kresej pa
szimtini iszdavima laikraszczio
kada jau nusibodo jam tarnau pūtė per usus ir murktelejas po
‘‘.Saules.” Szi Ketverge, tai
ti, apsirinko sau vienas gyve valandai tarė:
|
yra 27 diena Julajaus sueina 51
nimą nes vienam begyvenant — Taip, butu labai gerai1
metas nuo kada “Saule” pra
labiau neramu buvo, susimisli- duoti pamaczi žmogui bet kadi
dėjo szviest del Lietuviu Ameno jisai, apsipaeziuot. Taip ir ir asz neturiu dabar ne vieno
i’ike. Buvo ’tai sunki pradžia ir
padare, iszsirinko sau dora rublio prie saves.
lyg sziolei da sunki kelione per
mergina ir apsipaeziavo bet ži Antanas paraudonavo ir nu
Sztai Žydiszki emigrantai kurie pribuvo in Palestina at
visokius erszkeezius laikrasznoma, tas vaikinas visai nebu sigando nes dabar butu galėjas statyt savo tėvynė. Szita jauna Žydelkaite stovi ant sargybos
tinio kelio.
vo turtingas tai ir vargo nema pirkti karve labai pigiai, nes kad Arabai neužkluptu ant jos szeimynos kada tieji yra užim
Yra tai ilgas amžius Lietužai iszpažino.
neužilgio ■ bus jomarkas, atsi ti ukiszkais darbais. Net ir senukai turi sunkei dirbti idant
Carvoth Wells su paczia ir viduryje stovintis Lawrence
visziko laikraszczio ant iszeiPirmutiniai metai praėjo po duso ir nieko nekalbėjo.
užsilaikyti nuo bado ir visados būti ant sargybos nuo AraMills isz Princetono universiteto, iszkeliavo in giluma Afri
vystes bet tikimės kad su Die
szliubui, nes ka daryt kad Die Pono pati girdėdama visa j u biszku užklupimu.
kos jeszkoti sztamo žmonių kurie nuo savo neprieteliu nu
vo pagialba ir musu geru skai
vas da didesniu vargu užleido kalba ir žinodama gerai mote
pjauna galvas ir jas iszdžiovina arit atminties. Tieji žinunai
nes jiems davė sunu o motere res gyvenimą, atsigryžus in vy paežiai apie ta atsitikima bet jis mane in ta maisza indejas
tytoju neduos “Saulei” už
taipgi traukia krutamuosius paveikslus nuo tuju žmonių jei
ir ant sausos duonos su kūdikiu ra tarė:
tėmi. Nerenkame visokias au
pati mislino sau kad tai mela neinmestu.
gu jiems pirma gaivu nenutrauks.
negalėjo būti, eme melsti savo — Ar žinai ka, duokie tu jam gyste ir apgavyste ir tiktai
kas ant suszelpimo laikraszczio
Pati Antano ji biski aprami
vyro kad eitu kur nors, mažam nors tris rublius, kad neturi juokavoja isz manes; ne jis nus padavė maisza jam ir liepe
kaip tai kiti laikraszcziai daro
likusi pati ir vaikai...
vadini pakėlimu Vokietijos jei- turėtu
I
gaus paskolinti kelis rublius o penkiolikos, tai kaip bus jo man duos ne bus jis czionais ry skubintis. Antanas kaip kulka
bet tik tiek meldžiame musu
gu langai atidaryti, žmones be Kožnas, kuris turi išžioki to
nupirktu ar karve, arba oszka, markas, tai gales nors oszka toj. Parejas namon papasako leidosi per duris in pasakyta
skaitytoju kad užsimokėtu sa
gyvulius, padotkus ir musu pa- ki
. turteli privalo padaryti pas
kalbėdama: kad negali su sau nusipirkti o mums reikes pjau jo savo paeziulei apie bedas ir vieta, susitiko su ponaieziu ku
vo duokle tris dolerius už laikežias. Taip, ulyczios bus lygios, kutini testamenta priesz mirti
sa duona kūdiki maitinti ir jei ti pievas tai jis atejas mums apie ponaiti kuris ketino pa ris nuvedės in dideli tankumy
raszti ir busime užganadintais.
Vokiszki vadai bus riebesni o ir pažymet kam palieka savo
gu nepasirūpins, tai už keliu atidirbs.
Linkime ir tikimės kad mu
skolinti pinigu.
ną prisakinejo:
gyventojai iszbadeja o už ta turtą nes daugeli kartu atsitin nedeliu pagraba turės.
Ponas atsisakė ir nuo to. An Boba tai vis 'boba, kaip tik — Dabokie tu ta virve kas
su milžiniszka iszeimyna skai
viską dėkingi esame musu Hit ka po mirėžiai kad pati turi
tytoju pasiliktu su mumis ir leriui. Szalin su Hitleriu o duo daug ergelio, vaikai neužganar Vyras susirupines mislino tanas užsidėjus kepure trauke tai vyras iszsitare, tuojaus ir fenais ateis ir tu nesirodykie
kur galėtu gauti pinigu o pati per duris, aszarom apsipylęs, spakainystes nedave, liepe eiti kad tavęs nepamatytu jeigu ta
prikalbinėtu kitus prie skaity kie mums sviesto.”
dinti ir užveda teismą už palik
tuom kart tarė:
jis nemate ne kur eina, mislymo “Saules” o busime jums už
Matyt kad Hitlerinis “Ro ta turtą, kyla pesztynes ir ne- — Ar žinai ka, tavo ponas damas: Duok Dieve, kad tu ne isz vakaro laukti to ponaiezio ve nužvelgtu tai tu pražūsi.
tai szirdingai dėkingi. Lai vi jus” neturės pasekmes jeigu užganadinimai tarp szeimynu
kalbėdama: — Vercziau tu jo Antanas stovi kaip dilgeles©
netoli nuo czionais gyvena kur skatiko netektum, kad nenorė palaukie ne kaip jam reikes ta pastatytas ir mislina kas gali
sus Dievas užlaiko prie sveika
taip apie ji kalba tenaitinei gy ir likusiu giminiu ir visoki ne pas ji isztarnavai 20 metu, tai jai mane bedoje pagelbeti.
tos ir prailgina jums gyvastį ir
vęs laukti Antanas neklause su juom atsitikti bet ne ilgai
ventojai. Isz priežasties iszda- reikalingi barnei. Todėl kad
kad sulauktumem sveiki ap- linimo tokiu atsiszaukimu, pa- tokiu neužganadinimu nebutu nueikie pas ji o jisai tau pasko Antanas nusiszluoste asza- savo bobos tiktai vyžus nusi- laukus žiuri, kad atbėga su
vaiksztinet taja diena ateinan licija aresztavojo daug ypatų. po mirėžiai, pasirūpinkite isz lins kokia 15 rubliu ant karves ras ir iszsiemes pypke norėjo pynes nuėjo gulti. Bet kaip tik maiszu ant pecziu, ponas, pas
ir asz taip mislinu jog jis tau užsirukyt bet žiuri kad tusz- tai gaidžiai pragiedojo jau An kuri Antanas tarnavo 20 m.
ti meta.
Toki atsiszau’kimai buvo isz- laiko pdaryti testamenta ir to neatsakis.
czias krepsziukas ir nėra ne ta tano pati senei buvo atsikėlus Pribėgės pas medi padėjo mai
Su szirdinga pagarba, metyti ne tik ant ulyeziu bet kam paliekate savo turtą. Yra
Redakcija “Saules.” buvo indeti ir lalszku dežuke- tai nemalonus dalykas idant —Gerai tu sakai, mano du- bako, nuejas prie medžiu prisi ir pusryezius virė, prikėlė An- sza ant'žemes, pasiėmęs lopeta
žmogui kas primintu apie pa szele, nes jisai man tankiai kal rinko sausu lapu ir užsidegęs tama ir kuogreieziausia vare pradėjo kasti. Iszkase duobe
se ir vieszose vietose.
ėjo sau dumdamas. Bet sztai kad tiktai eitu pasitikti ta po po tuom apžuolu ir supylė ka
Vėliausiam savo pamoksle
darymu paskutinio 'testamento bėjo, jog pagelbės mane kada
nors
bedoje.
■
patinka
ponaiti kuris in Anta naiti kalbėdama mažam jisai toki isz maišzo kur Antanui nu
kunigas Charles E. Coughlin,
nes manoma kad szeimyna tik
Vyras nedaug mislydamas, ną tare:
isz Detroito, Mich., kuri laike
turės daug gyvuliu varyti in sidavė kad pinigai. Ponas už
laukia tėvo ar motinos mirties.
Nuo
kada
valdžia
pradėjo
— Kur taip ilgai buvai, asz jomarka tai tu jam nors padė klojo duobe su agles szakutem
pasiėmė
kepure
ir
iszejo
pasiper reidio, atsiszauke in visus
Tas neatbūtinai yra reikalinga
ir nubėgo atneszt da daugiau
Amerikoniszkus darbininkus praszalinet WPA darbininkus ir turi būti padarytas ar szia- storoti pinigu. Nuejas pas po jau net duobe iszstovejau ant si.
nuo
vaistiniu
darbu,
užėjo
di

kelio,
tavęs
belaukdamas.
ną
davė
‘
‘
labai
diena,
’
’
o
toliau
pinigu. Kaip tiktai ponas atsi
kad iszrantu “rakietavima”
dien ar rytoj ir kuo greicziau,
Antanas dūsaudamas pradė
desniuose
miestuose
vargas
ir
—
Tai
ka
ponaitis
norite
nuo
nedryso
nieko
kalbėt,
stovėjo
tolino, ponaitis paszaukes An
isz visu uniju ir iszsižadetu
tuo geriau nes žmogus ežiuose
jo rengtis ir apsirengęs pasakė
nekuriose
vietose
badas
'tarp
manes?
—
klausė
Antanas.
nuleidęs
akis
su
kepure
rankoj,
taną
paliepė greitai visus pini
‘ ‘ radikaliszko ’ ’ vadovavimo
laikuose ne yra tvirtas kada ji
“
Su
Diev
”
savo
paeziulei
isz

—
Nieko
nenoriu,
tiktai
duo

dideliu
szeimynu
kaip
tai
New
kuria vis mauke o ponas už
gus susipilti in savo maisza ir
arba “bosavimo.” Kalbėda
DU OFISAI:
Dievas paszauks
in savo karaejo.
klausė:
kie
man
pypkes
parūkyt.
Yorke,
Filadelfijoj,
Bostone
ir
MAHANOY
CITY;S16
W.
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pasikavoti.
mas savo atsiszaukima in 30
lys ta. BeU Telefonas 149
Kaip
tiktai
pribuvo
in
ta
vie

—
Pypkes!
—
tarė
Antanas
Antanas pildamas pinigusi
milijonu Amerikoniszku dar kitur. Daugelis vyru, moterių TAMAQUA, PA., 43» Willing Street
— Ko-gi taip užsimislines
ta žiuri kad ir ponaitis ateina.
per
juokus
—
kad
ne
yra
taba

ir
vaiku
iszvažineja
in
kitur
mislino.
Bell Telefonu M8-J
bininku, kunigas Coughlinas
Antanai ir nenori nieko kalbėt,
Tuojaus priejas prie Antano
ko.
jeszkoti
darbu
o
ypatingai
ant
“Kaip man tai gaila buvo pa
kalbėjo: “Turite gera priežas
tiktai kepure trini rankose, tur
pasakė “gera diena’.’ ir iszsi
—
Man
užteks
kiek
yra
pyp

farmu
kur
jau
visoki
darbai
Progresai
ant
svieto,
viso

skolinti 15 rubliu o in žeme pil
tį sziadien skunstis ant tebyrio
but delnus niežti.
emes penkiolika rubliu isz kikėje,
—
atsake
ponaitis.
prasidėjo.
Kaip
kur
likusios
kios
permainos
ir
sziadien
vis

ti
tai geriau.” Kaip tiktai pa
ekonomisžko padėjimo kokia
— Taip pone, niežti, — atsa
szeniaus padavė Antanui tar
—
Kad
ne
tabaka
rukau
tik

sislėpė su pinigais, tuojaus ir
me sziadien gyvenate. Pasiti moteres su mažais vaikais vi- kas ant svieto virsta augsztyn ke Antanas. Ponas nusiszypsodamas :
tai
alksnio
lapus.
sokeis
budais
maitinasi
kad
kojom.
Tankiausia
tarp
Lietu

ponas
pribuvo su daugiau pini
kote aukomis sistemo kuris yra
damas tarė:
— Už penkiolika rubliu pirk
nesveiku del jus, nekriksz- sziaip taip savo gyvastį užlai viu dvasia nesutaikos vieszpa- — Tai gerai, o-gi katra del — Tai asz nenoriu tokio rū si sau karve o už viena rubli gu. Pribėgės žiuri kad nėra pi
Daugelis isz tuja varg- tauja. Tarp žmonių, tarp vai
nigu kur pirmiau supylė. Po
kymo, kaip tavo. Tur but tu ne
czioniszku ir neamerikoniszku. kyta
ną niežti?
nupirksi man virves gala.
nas sudejavo ir apsidairęs žiuri
turtingas kad alksnio lapus ru
. Kalbėjo jisai toliaus kad sziu leidžiasi ant kelio paleis ku, tarp vyro ir moteres, tarp — Kairiji.
Antanas padekavojas ponai
kad kabo augszcziau jo galvos
draugu ir dvasiszkuju. Kas isz — Tai da geriau, žmones me kai.
darbininkiszka klasa sziadien tuvystes.
eziui už pinigus trauke in jo
galas virves, tuojaus ta virve
to
visko
invyks
ai
tik
pats
Die

—
Kad
buezia
turtingas
tai
yra baisei isznaudojama per
na, kad jeigu kairiji delną niež
marka nuejas jau rado kelis ve
nusitraukė ir užsidejas ant
ne eiezia pinigu paskolinti ant
darbininkiszkus vadus ir mel Mrs. Louella Jenkins, isz vas žino. Kitos tautos ženkly- ti, tai pinigu gausi.
žimus su gyvuleis isz kuriu isz
kaklo pasikorė.
vai
pasikelineja
visame
o
Lie

karves,
—
atsake
Ananas.
de darbininku kad iszmestu isz Filadelfijos nenori ilgiaus gy
Antanas paszoko džiaugs
sirinko sau karve ir suderejas
savo glitu sziadieninius perde- venti su savo prisiegeliu už tai tuvei ka turi? Nieko! Tas pats mingai ant vienos kojos ir pri- — Ar-gi gavai ? — klausė po už penkiolika rubliu,.užmokėjo — Ha, ha, — nusijuokė po
naitis ir tare in An tana.
tinius uniju ir “raudonuosius kad jis ana diena pasakė jai ir politikoje, vieni kitiems už- ejas prie pono, pabueziavo ran naitis.
ir vedesi namon. Dasivedes iki
— Jisai tau nenorėjo duoti
lyderius ir bedievius” ir pada kad ji ne yra verta ne pakart. vydi ir niekur nesigauna tik ka, tardamas:
— Kas gauna tas nesigiria. tai vietai kur ponaitis davė
15
rubliu tai dabar tu turi vi
rytu ' naujus kontraktus su Jeigu tasai vyras, yra ant tiek aplaiko apgraužtus kaulus. — Brangus mano pone, gel- —- Tai ar galima pasigirti? jam pinigus žiuri kad jisai fe
sus jo pinigus, tavo Antanai pi
darbdaveis o tada darbininkai vyru tai privalo savo tvirtini Kad saves žiuretu ir in kitu bekie mane varge.
— klausia ponaitis. .
nais stovi. Antanas persigando
nigai o jis mano.
turės geresni gyvenimą ir vie mą pataisyt ir ja perpraszyt reikalus nesikisztu, tada kitaip Ponas nusijuokęs tarė:
— Negalima nes da gali kas ir mislino kad atims isz jo kar
Ponaitis da karta nusijuokė
toje maityti dyka-duonius tai sakydamas kad jo paežiui© ne kvėpuotu ir jokiu ergeliu netu — Kas-gi do vargas, mažam nuo mus atimti.
ve bet atsiminė kad jisai vir
ir
nulėko juokdamasis, net visa
tieji pinigai pasiliktu darbinin yra verta ant pakorimo bet rėtu ir tokiu bodu aplaikytu pati nugara iszplieke. Tai ka- — Kytras isz tavęs zmogus, ves lauke. Tuojaus priejas pa
girria braszkejo. Antanas su
ku kiszeniuose. — Turi teisybe ėlektrikiuota, iszkepta gyva ir paguodone nuo svetimtaueziu. gi daryt, —paantrino ponas. Antanai, tiktai beda kad tu davė virve ponaieziui kuris ta
pinigais parbėgo pas savo pa
—- Ne apie tai eina, 'brangus biednas ir kad negavai pasko re:
kunigas.
pakrapinta szventytu vande
czia kurie nuo to laiko jau var
pone, tiktai atėjau pas poną, linti pinigu pas savo poną, bet — Dabar Antanai, klausyk
niu.
go nemate. Bet nežine ar bus
Gdanske mažai- randasi paG. F. RĖKLAITIS mažam gausiu pinigu pasisko- ar žinai kad rytoj jomarkas? ka asz tau kalbesiu ir taip turi jiem
gerai už tai po smert.
sekeju Hitlerio, nes isz iszme- Kokis tai mokytas filozofas Mahanojaui Isztildmiaccis Graboriu* lint.
— Taip ponaiti, žinau, — at daryti, matai ana pakumpusi
— Kas-gi pasidarė, ar misti sake Antanas.
tyto atsiszaukimo užvardinto tvirtina buk apsipaeziavimas ii Gabiauiia* Balaamuotojaa ii
medi, tai nuejas užkabinkie
i Geriausia Ambulance —
ni
kur
važiuoti?
—
klausė
po

“Poterei”, ana diena, galima tai kare. Visi vėl kalba kad ka
—
Na,
tai
rytoj
ryta
ateik
ant jo virve ir veskis sau kar NAUJOS MIKALDOS
patarnavimas ežioj
apelinkeje.
Bile ko- (X
nas.
suprasti kokia meile vieszpa- re tai pekla. Isz to pasirodo
czionais o asz duosiu tau pen ve namon bet turi kuogrei
KARALIENES
kiam laike; diena ar Mm
—
Ne
pone,
asz
noretau
gau

tauja del Vokieeziu. Sztai koki kad apsipaeziavimas tai tikra
kiolika rubliu ant karves.
eziausia sugryžti su maiszu ir
nakti. Visada turi pil- V,
PRANASZYSTES
ti nors penkiolika rubliu ant — Labai dekavoju ponai- jeigu tu nepribusi tai tau bus
buvo tai atsiszaukima! perdėti pekla. Ar taip?
na pasirinkimą metaliszku ir kieto medžio TĮT karves.
••
isz Vokisžkos kalbos:
cziui kad man duosi, bet isz galas.
Grabu.
Laidoja nu- |||
— Ant karves, — paszauke kur asz ponaieziui atiduosiu — Gerai ponaiti, ateisiu! — Yra tai stebėtina knygute nes
“Ateikie Hitlerį, musu įsve- Visi gerai suprantame ir ži
mitelius pagal naujau- le
joje randasi daug teisybes U
ria mada ir mokslą.
||[
ponas trindamas kakta su del adgal.
tarė persigandęs Antanas.
czias ir duokie puse to, ka nome kad žmogui reikes kada
jau daug atspėta kas buvę
nu.
— Duosi ir atiduosi, tiek to Parvedės karve pavede paTuriu pagialblninke
m
mums prižadėjai. Pirmiausia nors mirti — nuo to niekas ne
pranaszauta,
ir toliaus tos pramoterema. Prieinamos JįL
— Antanas vela szokes prie tiktai ateik rytoj o pinigus czei kuri apžiurėjo o Antanas
paemei nuo mus taukus ir apsisaugos. Kožnas žmogus
prekes,
ass
naszystes pildosi. Prisiuskita
pono pradėjo bueziuoti rankas gausi.
tarė:
sviesta, dabar geidi in ju vieta priesz mirti geidžia susivienyt
25c. stempomis o gausite peg
kalbėdamas:
Antanas su dideliu szirdin- — Tas ponaitis man liepe
duoti mums margarines. Mes su savo Sufvertoju, sudavadyt
— Taip, ponuli, ant karves gumu dekavojo ponaieziui ir greitai pribūti pas ji su maiszu paczta.
nenorime “Eintopo” su silke, paredke savo likusi turtą ir
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. ,, J
noretau gauti pinigu nes mano leidosi namon pasakoti savo tai mane labai baime ima, kad
bet ta, ka tu pats valgai. Ir tu kad jokio ergelio po smert neMAHANOY CITY, PA.
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“SAULE’’

MARANO Y CITY. PA.

nu kurie vietoje eiti in suda, ei
davo pas ji ir iszduota paliepi-i
ma, kožnas palaike už teisinga
Metuose 1827 jaunas kunigas ir iszpildydavo.
apėmė prabaszczyste vienoj 1 Viena ryta priesz tekėjimą
parapijoj, Liono diecezijoj. I saules pradėjo skambinti in
o
Bažnytėlė tos parapijos yra pa- varpus, apreiszkent nelaime
budavota kaime gulineziame del gyventoju kaimo. Isz prie
I
muszdamas
nuolatos
kojom'
žasties lietaus kuris jau nuo
tarpe augsztu kalnu.
Viena karta pradžioje mene iszsigert puskvatierki degti
juodžiui
in
paszones
kad
sku-,
Tykus, mielaszirdiilgas, lab keliu dienu puolė, vanduo pra
sio Gruodžio, pribuvo pas ma nes. Iszejas isz karezemos nu
daringas ir pilnas pasiszventi- duose, gulinti ant kalnu, paki
ne anksti isz ryto kaimynas. ėjo vela dereti arkliu bet ark bintusi; isz vieszkelio tuojaus
pasuko
in
szali
ir
nulapseno
taĮ
mo kunigas likos greitai pamy lo ir iszplesze pylimus ir su di
Paregėjau ji labai susirūpinu liai ir dabar da nebuvo pigesni;
lėtas per savo parapijomis. Vi- deliu smarkumu bego žemyn in
si ir matoma, buvo jog turi koki jau surukę tris pypkes tabako’ kais namon. Jis jojo su džiaug.
smu
kad
galėjo
atkerszint
už
siszkai užsitarnavo ant to, nes stovinti pakalnėje kaima.
dideli rūpesti, todėl paskubi szildindamasis ant saules, gal
savo skriauda, sanžine jam nekožnam atsitikime szelpe ge Didžiausia agni gali užgesin
nau paklausti:
kėlės deszimts kartu pasikasė
iszmetinejo piktadariszko dar
rais patarimais savo parapijo ti bet kas pajiegs sulaikyt van Tikra teisybe, kur boba
— Na kas girdėt, Kaulai, pas galva isz bėdos kad preke ant
bo nes jis sau kalbėjo jog jei
deni bėganti nuo didelio kalno.
nus,
tave?
arkliu nenumažta ir vis da sau
pirszlys,
gu man pavogė, tai asz galiu
Gyventojai
iszsigande
iszbeLiabdaringumas
jo
neturėjo
— O! Negerai! Nelaime!..
arklio nusipirkt negali ne misTen viskas susitarszys,.
nuo kito už tai pasivogt, vien
rubežiaus, viską ka tiktai turė giojo isz namu savo, vienuose
— Kas tokio? sakyk, grei- lytIr kiaule bus kvieslys,
tik bijojo, kad ji nepagautu,
jo, dalinosi su savo parapijo-,1 tiktai marszkiniuose. Nekurie
Saule jau nusileido slėpda
cziau.
Tu kur mergina pribuna,
arba neiszsiduotu vagysta ir
nais. Didele jo Dievmaldyste, da .norėjo gelbėti savo turtą ir Tai bobų liežuvei darbe buna,
—O-gi szianakt pavogė man masi už kalnu ir tiktai paskuti
nereikėtų per suda sugražint
buvo priežastimi jog ji vadino, gyvulius bet ant to nebuvo lai
niai spinduliai da apszvietinevagis mano juodi.
Apterszia kuobjauriausia,
arkli locnininkui bet ir tame “Didysis Omi”, kaip jis yra szventu. Kada ėjosi apie apgy ko, kožnas turėjo skubintis
jo virszune bokszto milžinisz— Isz stonios?
Padaro už niekiausia.
karte ir ant to atsitikimo tu iszmargytas (datuotas) ant vi nima geru instatu arba provu, gelbėt savo gyvastį.
kos rotužes; žmones pradėjo
— Ne isz rusgardes.
Teisybe, nekurtos vertos būna,
rėjo kuom nusiramini nes te- so kūno ir kuris badai kitados visada buvo persitikrinamas, Kunigas buvo pirmutinis ant
— Na tai kodėl -gi palikai apleidinet turgaviete, sugryžBa kaip tiktai prigauna,
naitinio sūdo advokatas už ke buvo majoru Anglijos kariuo bet malszus mokantis su kožnu vietos nelaimes ir sudarė sziolauke per nakti? Žinai kad jo- dami namo, arkliu mažintis o
Negali susivaldyti,
lis rublius pasakytu teisybe: menėje, atvažiuos in Amerika pasielgti ir pasikalbėti kad vi kia tokia drauge neszimo pa
Kerszelis
vis
da
sau
prie
apy

Pradeda savo iszrodyti.
markai ne toli, tai vagys val
‘Pavogė Kerszeliui arkli, tai rodytis Svietineje Iszkelmeje sai ne yra stebėtinų dalyku jog gelbės.
nasrio neturi arklio. Pradėjo
Pradeda gert, liežuvi
kiojasi.
jis tiktai savo sau sugražino, New Yorke.
Negalima buvo mislinti apie
stojosi teisdami savo parapijopaleidžia,
— Mat atskirtos stonios del jis mislint jog vagiui geriaunieko daugiau.” Juodžiui ma
sustabdymą vandens, tiktai
Mat “ fri kontri” tai pasi
jo neturėjau o kaip pastatau in ses gyvenimas ant svieto, pasi
tomai nepatiko tarnauti nau
reikėjo mislinti apie tuos, ku
leidžia.
karvių tvarta tai spardo kar vogęs turi arkli ir pinigus ki- jam ponui nes pas tuodu ėjo be ant arklio neturinezib “svide- Kerszelis — isztikro tai mano
rie radosi šlubose apsemtose
szeniuje.
telstva
”
.
Netrukus
dasiklause
‘
juodis
kuri
man
pavogė,
tas
Mergaites,
ant
jus
visi
temina,
ves kada pas ji lenda. Ka-gi
jokios sunkenybes ant saves ir
vandeniu.
Reikia grąžei vestis tai ir bus
dabar turiu, daryt? Kur jesz- Ar-gi nebutu gerai jam pa tai ne vare ir nemusze o tas te- jog nupirko arkli ant paskuti teisybe, kaip Dievas danguje.
Ant kart davėsi girdėt riks
daryt
—
vis
tiek
niekas
isz
nio
jomarko
Raulas
Kerszelis
Vaitas insimaisze apmalszingana,
kot, sakyk man prieteliau?
ronas pats sėdi ir da daužo pa
mas draskantis szirdi. Ant sto
o paliudijimo nuo pardaviko damas kaimuoczius.
Alano žodelius paminėkite,
— Ka? Nakvok dabar pats žmonių apie tai negales žinot,
szones su czebatais, del to tai
go ka tiktai riogsanezio, supu
— Palaukit vyrai valandėlė,
Visos grąžei užsilaikykite,
pas karves kad jom nuobodu kaip ir jis apie savo pavogta juodis gal isz piktumo sukino negavo.
vusios stubeles, 'buvo matyt se
Bile szpieliu neklausykite,
nebutu o ir spardyk už tai jas nuo nieko dasižinot negalėjo o uodega ir kratė su galva spjau Pribuvo žandarai pas Ker- tylėkit, viskas bus gerai! Asz na moteriszke su dviem mažais
O vyra gera gausite.
kad jam nedave drauge su sa Dievas negali palaikyt už nuo dydamas ant tokio pasielgimo szeli. Liepe parodyt nupirkta pažinsiu keno arklis. Kerszelio vaikeliais. Vanduo jau sieke
*
*
*
dėme
nes
jis
tiktai
sau
skriau

arkli
ka
Kerszelis
be
baimes
arklys
turi
turėt
ženklą
nuo
vim nakvot, o gal iszmokinsi
lyg stogui, stubele ka tiktai
gaspadoriaus.
Tas-gi
vienok
Vienam miestelyje Skulkino
jas kad kitu kartu, kada pasta da atlygins. Tuom užgluszino nepaisejo ant rugojimu juodžio iszpilde, žandarai mat reika padkavos ant pilvo, kuri pada riogsojo, o per tai viena mislis
lauja
nuo
jo
“
svidetelstva
”
savo
sanžines
'baisa,
kuris
kal

re
jam
viena
karta
mano
ark

paviete
pribuvo svodbinis pul
tysi, nebadytu arklio ir pasirū
apėmė visus, kad ja vanduo nu
o
tiktai
spardė
ir
vare
nuolatos
pink kad ant ilgo pamintu ta bėjo jam apie .septinta prisaky szuole, kad tik greieziau gautis 'bet Kerszelis teisinasi jog ne lys ant ganyklų, ten szcrsties griaus o motere įsu dvejetą vai kas ant szliubo o tarp ju vienas
mą Dievo; taip susiraminęs jau
nėra.
gavo.
buko proto szpiclius kuris la
vo pamokinimus.
keliu pražus vandenyje.
namo,
kur
bus
tvirtas
kad
ark

— Rengkis tuojaus in volost- — O! mano juodukas, turiu
bai dantis bažnyczioje rodė.
— Ot, tegul karves sau ka temstant ėjo namo mislyda- li turi ir niekas nuo jo neatims
Kaip gelbėti tuos nelaimin
mas,
kur-gi
galėtu
pavogt
sau
noje
upra
vieni
ja!
—
paszauke
iszsižadet
—
mislino
sau
atsi

Kunigas
ji paregejas laukan
nori mistiną, kas man ten, man
gus? Visi stovėjo, niekas nesi
nes
Kerszelis
žmogus
buvo
per

dusęs Kerszelis. — Tas senas
iszvare,
eina tiktai apie atradimu mano arkli kad sau skriauda pada bėgus, del to sau rodą su pa žandaras.
judino. Niekas nesistvere gel
ryta
per
piktadarį,
atlygint.
Aslauskas
isz
tikro
yra
asilu
—
Ko?
—
klausė
Kerszelis.
Bažnyczios
duris
uždare,
juodžio.
bėti nes niekas negalėjo ap
vogtu arkliu duot galėjo ir pė
Bet szpiclius vela insmuko,
— Eik jesžkok, klausinek Tuo paežiu keliu ta vakara das savo vagystos pataikis už- — To, jog tas arklis yra pa nes ir pravarde turi beveik to svarstyt mieri gelbejimo.
ėjo
du
žmones
isz
miesto
nuo
kia
paczia,
—
mislino
Paulas,
vogtas.
Prie altoriaus pasisuko,
pas žmones, gal kas mate kada
Ant kart iszgirdo bėganti
trint; visi rupeseziai in szali —
Kunigas vela ji pamate,
vagys nujojo, pasiseks tau ji jomarko tempdami paskui sa jis turi sau arkli ir keliolika — Gal ji kas pavogė bet asz jis kalba apie senovės mano arkli. Tai prabaszezius užsė
ve
arkli.
Tiedu
žmones
buvo
Ir
vela
isz bažnyczios iszmete,
nupirkau
už
locna
graszi
o
del
juodi.
atgaut.
dės ant arklio, kuri smarkus te
rubliu
kiszeniuje.
— Asz jau daviau žine apie kaimuoeziai isz netolimo kai Parjojąs tuojaus ėmėsi už to gal jis ir nedave man svide Tuo laik žandarai apžiūrinė kėjimas vandens nesze, bet mo Ir lauke kaip szunytis stovėjo ;
mo, abudu broliai Žioplauckai,
Kol jaunavedžiai neiszejo,
telstva.
jo palindo po pilvu arklio jesztaji atsitikima žandaram.
kantis gerai valdyti arkli, pa
darbo.Buvo
jis
matomai
da
staTai matai kvailas begedi,
— Na tai ir gerai, turi dabar vyresnis buvo vardu Stepas o lorius, nes dažo pas ji nestoka- — Viskas iszsirodys prie kodami ženklo nuo padkavos taikė daplaukti prie stubeles
Jog
ne bažnyczioje dorai nejaunesnis
Mikas.
Arkli,
kuri
vaito arklio.
protokolo.
kantriai laukt pako1! policija
kuriai kas valandėlė vanduo
vo,
tuojaus
nudažė
su
balta
pasielgiai.
tempe paskui save jiedu nusi
r— Nesibijau protokolo! — — Ženklas yra, czionais ant
vagi atras.
grasino pavojum. Po trumpai
kroska
kakta
juodžio,
padary

*
*
*
pirko sziadien ant jomarko
atsake drąsiai Kerszelis — nes pilvo, teisybe, žiūrėkite — pa
valandai daplauke prie stube- Ant galo taip užkimau ba
Praėjo menesis. Asz gatavas idant su juom vandeni isz Ne damas laukiu, nudažė visas ke- tai nupirktas arklis.
szauke žandaras — kiekvienas
es, paėmė su savim vaikuczius turiu szalti sugryžus isz Kana
tures kojas iki keliu, o da ir
buvau laukti da ir toliaus bet muno važinėt.
— Ten galėsi sau zambyti ir gali persitikrink
*
ir laimingai iszplauke adgal, dos kad turiu jums pasakyti
Kaulas Kerszlis nenorėjo nes — Ar žinai ka, Mikai? — ta kelis lopus uždėjo ant strėnų ir teisintis kada tave klausines.
Paulas Kerszelis nusistebėjo
jaleisdamas ant saugios vietos. oracija vietoje padainavimo.
szonu
ir
—
taip
padare
isz
savo
matomai kantrybes jau jam re Stepas.
— Asz visados gatavas zam labiausia, vienkart ir pradžiu
Atsukęs arkli ir vela taiksto Sztai ana diena gavau reidio
pritruko.
— Ka? — paklausė Mikas. juodžio czeki.
byti jeigu kas nuskriaudžia go.
si
plaukti pas stubele bet paki- isz Pittsburgo apie viena ne— O-gi kas asz taip lauksiu
— Per brangiai mudu užmo Atlikęs savo darba atsitrau mano szlove.
— Dievaž! Prislegiu kad tai
o riksmas, parapijonai užstojo valninke pasmirdusio raugalo,
kė ant keliu žingsniu nuo ark Vienok turėjo keliaut Ker
Dievo susimylejimo? Petny- kėjome už .savo juodi.
mano senovės juodis, kuri man
cele ir nenori leisti ant pavo kuri net savo sžliubinius žiedus
czioje mieste jomarkas, nuei — Labai brangiai! — patvir lio gėrėdamasis isz savo iszmis- szelis dralige ir asz, kaipo Bu vagys isz rusgardes pavogė! —
jaus. Praszymai ir meldimai ir auskarius apmainė ant gerylo
ir
džiaugėsi
žiūrėdamas
in
siu ir nusipirksiu sau kita ark tino Mikas.
dintojas su žandarais in “va- paszauke apžiurėjas 'ženklą.
nieko negelbsti, garbus kuni
— Na ir kam reikėjo mum ji arkli kad ji dabar niekas ne- lostnoje upravlenija. ”
li.
Ir taip per vagysta atrado gas pasukęs arkli in vandeni mo, už kuriuos vyras buvo už
sztant pažint ir pasiliks pas ji Prasidėjo tyrinėjimas. Rau
mokėjas apie 50 doleriu tai ta
Atėjusia Petnyczia vos tik pirkti ?
locna savo arkli. Butu jis pats pradėjo plaukti.
kaipo
jo
locnas
pinigais
nu

viską pardavė už asztuonis do
pažaras ant dangaus pasirodė, — Juk tu ji nupirkai!
las Kerszelis drueziai laikosi ant rytojaus tuojaus ji pažines,
pirktas
o
kas
gali
žinot
ar
jis
—
Melskitės
už
mane
—
pa

lerius kad tiktai turėti už ka;
jau musu Kaulas Kerszelis už — Bet tu rankas permuszei!
•savo.
kad nebūt u ji iszmargines su
szauke in susirinkusius.
raugalo nusipirkt. O kiek tai
simėtės apynastri ant peties, — Asz mislinau kad tu vy pirko ar pavogė? Kas kam gal — Tas arklys yra mano loc- kroska.
krepšzeli su pietumi pasiėmęs resnis tai ir iszmanai daugiau voj prie to, bile ne tas pats juo nas, tegul sau kas ka nori szne- — O del ko-gi pas tave Ker- Apstojo riksmas, visi esanti panasziu bobelku žinau tai net
dis kuri pavogė.
suklaupė ir pradėjo meltis. Ak, baisu darosi.
in ranka, skubino in miestą ant tai nesiprieszinau del to.
ka! — tvirtino.
szeli ne yra paliudijimo? —
Vienok
Stepas
su
Miku
ma

jomarko o kad miestas nuo kai — Isztikro mudu abudu žiop
— Ar tas arklys justi, ar pa- paklausė jo vyresnysis žanda kokia tai buvo valanda! Van Tai ne szposas ir labai bai
tomai buvo labai neužganadin- žinstat szi arkli? — klausė vir- ru.
duo ūždamas ir putodamas su sus daigtas stotis nevalninke.
mo buvo toli, todėl žmogelis liai !
ti
isz
to,
jog
ju
taip
brangiai
neisizpasakytu
stiprumu pra raugalo! Alus tai trucizna.
pribuvo ant jomarko nesuvis — Taip! — dadave Mikas —
szininkas žandaru Žioplaucku, ~ Nes tai pavogtas arklys—
nupirktas juodis nuėjo tarnaut kurie pribuvo in kancelarija
deda neszti raiteli ir arkli. Rai Alus ir patogiausia motere pa
anksti. Arkliu buvo ’kaip pri isztikro taip!
atsake drąsiai.
kitam,
tuojaus
danesze
apie
va

telis gailėjosi su stipriom vilni daro tingine, miegale, burna
grūsta ant turgavietes, bet Taip .pasikalbėja nutilo ir
uždusę.
— Tas teisybe, pas tave ji
Raulas menkiausia szluika isz- ėjo sau toliau tempdami savo gysta policijai.
— Arklys tai teisybe kad pavogė vagys o tu ji nupirkai, mi už gyvastį savo ir moteres. iszpuczia, nosis pasidaro batsirinkes, kada paklausė apie brangu arkli.
Žandaras vos neiszmete abie arklys, bet ar tas pats ka mum nežinodamas jog tai tavo loc- Jau daplauke. Tame girdisi vine, raudona, lupos buna sto
preke, net už galvos nusitvėrė,
lūžimas. Stogas suteszkejo, šlu ros kaip kumeles snukis. O Jė
— Aha! — paszauke po va ju Žioplaucku už duriu nes rei pavogė, ant tikro negaliu pasa nas arklys! Ha! ha! ha!
kad ne tokios negali nusipirkt landai Stepas Žioplauckas — kia žinot jog žandarai tai nar kyt — tarė Stepas.
Visi paantrino tuos ha! ha! bele sugriuvo, žmones pradėjo zau mieliausias, net man kvapa
už tuos pinigus ka su savim tu žinau jau del ko mes taip bran sus vyrai; prie juostos kiekvie — Rodos mus buvo kitokios ha! apart broliu Žioplaucku. rėkti ir verkti isz iszgasties užima, kaip apie tai pamisimu.
ri — arkliai buvo labai bran giai už ji užmokėjome!
nas nesziojasi szeszesdeszimts szersties, juodas, o ežia mar Kerszelis neapraszomai džiau nes isz karto negalima buvo Trumpas amžius tokiu kupetų
matyt kas pasidarė su motere o kada numirs tai vabalai ir
gus. Nusprendė tada Raulas — Del ko?
staigiu smereziu apart tu sze-! gas, kaip karve — dadave jau gėsi jog atrado savo juodi:
laukt vakaro, kada atpigs. Su — Tas apgavikas, kuris sziu kurias turi sukimszes in nesnis brolis Mikas Žioplauc — Mandrybe prisakymu tu ir kunigu. Po valandėlei pala kirmėlės turės pikniką, tik ne
laukės pietinio laiko, atsisėdo mums ji pardavė, per mažai revolveri savo, su tuom bus kas.
ri savo rubežius bet mandrybe mino gryžtanti kunigą laiky žino ar prie pasmirdusio kunant žoles, iszsieme juodos duo mums “resztp” iszdave!
szeszesdeszimts ■szeszios. Jis Vyresnysis žandaru žmogus, Dievo yra be ru'bežiaus! — kal damas ant ranku motere. Ant palaikio kirmėlės kibs ba nuo
nos kampeli ir lasziniu szaltu,
— Na-gi po kvarabu! Tas ne drąsiai eina vienas ant szimto ne girrioj augės, tuojaus liepe bėjo in mano Kerszelis eida naujo inženge viltis in szirdis alkoholiaus visi gaivalai stim
nusiėmęs kepure persižegnojo gali but.
maisztiniu bet su valkatom, arkli numazgot visa ir kas do mas isz valostnos upravlenes parapijonu kad tiktai insteigtu pa.
Klausykite manes rūteles o
iszplaukti, Dieve da padek!..
— Eisime perskaityt pini piktadariais ir kytrais muži nusistebėjimas buvo visu, ypa namon.
ir pradėjo gardžiai valgyt sau
pietus. Ne ilgai užtruko jam su- gus.
kais jis jokio veikalo nenori tu tingai Žioplaucku ir nusimini — Kaip jus sau mislinate? Kunigas daplauke iki krasz- visada ant gero iszkirsite o ant
valgyt pietus, norints valgė pa- — Gerai!
rėt.
mas Kerszelio, kada isz czekio — O-gi nekaip, tiktai ta, jog tui, motina ir vaikucziai iszgel- sziadien bus gana nes turiu iszmaželi, nuolatos rankiodamas Buvo jau netoli pakelyje Vienok, kad ūkininkai dori stojosi juodis.
Vieszpats Dievas taip surėdė beti, parapijonai suklaupia gerti ramunėlių kad apmalszynuo keliu trupinėlius duonos, karezema; daejo prie jos Žiop žmones, danesze apie vagysta — Dabar tai tikrai prisiegt savo mandrybe, kad jeigu žmo Dievui padekavojo ir per am ti taji pasiutiszka szalti.— Gud
kurie nptrupejo; pavalgęs pa- lauckai pririszo savo juodi prie nacželninkas, arba vyresnysis galeczia, jog tai tas pats — pa gų nenori prapuldyt tai pikti žius to kunigėlio negalėjo uz- bail
žmones nieko nepadaris, jog mirszti.
dekavojo Dievui, pasikėlė, bet gluosnio o patys nuėjo in kar davė prisakyma savo žanda szauke Stepas pradžiugęs.
* Kožna minu'ia svietas iszkad gert jam nuo suriu lasziniu ezema skaityt pinigu.
rams idant tyrinėtu ir kvostu — Ir asz prislegiu kad tai laikais, kad tik ne isz paprati
norėjosi, o vandenio mieste ne Eidamas-gi tuo keliu Kersze žmones kaimuoczius po kai mus arklys — dadave Mikas. mo, nors ir nedoras darbas ne * Japonijai kasztuoje po dirba 3,000 svaru linu.
galima buvo gaut, — nuėjo in lis paregėjo pririszta arkli; su mus aplinkinėje ar kas nepar — Kad tave velniai paimtu yra nuodėmė ir iszeina žmogui 270 doleriu kas minuta, del už *Szia minuta tūkstantis
žmonių sėda in trukius Lidijoj.
laikymo Macziuko.
karezema ir priverstas buvo spaudė jo ranka savaliai dru- jojo nuo paskutinio jomarko tuojaus melagi! — paszauke ■ant gero.

Nepažino
Savo Arklio

ežiai apynasri, kuri neszesi ant
peties ir vėl atgijo jame mislis
pavogt arkli prie tuszczio apy
nasrio. Kerszelis skubiai prisi
artino prie stovinezio arklio,
apsidairė, nuėmė apynasri, užfIejo savo, atkreipė ant viesz■ keliOi u-scd0 ir loidos. iionw

Iszmargintas Ant Viso
Kūno

Meile A rtimo
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’’SAULE”

Plauks Isz Seattle In New Yorka

MAHANOY CITY, PA.'

Isz Visu Szaliu

Kornines Pypkes Dirbamos Missouri Valstijoj

j

JAPONAI NUPLESZE
AMERIKONISZKA
VĖLIAVA.

Daktaras Flint Keliems, locnininkas szito mažo laivelio “Pandora” ir jo duktė, su
laiv'oreis iszplaulke isz Seattle plaukdami in New Yorka per Žiemines mares. Kelione užims
gal daugiau kaip tris menesius. Mažas laivelis su locnininku gal atplauks in New 3. orka apie
Oktoberio menesi.
ISZ SHENANDOAH, PA.

ŽINIOS VIETINES
—• Utarninke pripuola Szv.
Jokūbo. Senovės ūkininku
priežodis sako kad jeigu per
Jokūbą nelyja, tai bus szalta
žiema,;
— f Seredoj Szv. Onos, moiina-iSžv. Panos Marijos.
—• Teminkite kokius piniįgus apląikote o ypatingai nuo
nepažinstamu žmonių nes po
ežia-aplinkine pasklydo netei
singos bumaszkos po 5 ir 10 doleriu' kurios yra gerai padirb
tos kad sunku pažinti.
—1. Pareita sanvaite garnys
atsilankė in Ashlando ligonbute, kur paliko del ponios D.
Lapinskienės nuo 204 W. Spruce-suly., patogia ir sveika duk
rele;

—r Jonas Kamiczaitis, jo
pati, ir Kazys Andriukaitis, vi
si isz Toronto, Kanados, lankė
si per keleš dienas Mahanojuje
pas ; gimines ir pažinstamus.
Kelione atbuvo automobiliam.
.—‘.Poni M. Ambrazevicziene iš:? Ashland, Pa., lankyda
masi (mieste pas pažystamus ir
giminės, prie tos progos atlan
kė jr redyste “Saules” kuria
skaito ,jau daugeli metu. Acziu
už atšiląnkyma.

. Praeita .sanvaite turėjo
me malonus svetelius, ponstva
Benediktas Tamosziunas, sū
nūs Pranas ir duktė Marijona.
Teipg.i ponstva Antanus Lingaięzius su paeziule, duktere
Helena ir sunum Pranu isz
.Worcester/Mass. Visi buvo at
silankė' ant svietines parodos
New Yorke; pas gimines ir pa
žystamus Scranton, Pa., Maha
noy: City pas P. Morkūnas ir
Sądąuąkus, po tam lankėsi
Girardville, Pa. Priesz iszvažiavima neužmirszo atsilanky
ti, iii “Sanies” redakcija, nes
ponas Tamosziunas yra senas
skaitytoja s“ Saule s,” todėl už
ėjo' Sjudeti įsavo gerus velinimus
už ka visiems acziu. Visi sugryžpv sveiki namo užganadyti
is£ savo: keliones.

f Antanina Krukien mirė
praeita Petnyczia name savo
dukters Aidukonienes ant 103
S. Bowers uly. Velione pergy
veno czionais daugeli metu.
Jos vyras mirė 16 metu adgal.
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos, Szv. Ražancziaus ir
Szirdies Jėzaus draugyseziu.
Paliko ketures dukteres, tris
czionais o viena Lietuvoje, kai
po 28 anukus. Laidotuves atsi
bus isz namo dukters Utarnin
ke.
—■ Juozas Mikolaitis, kuris
gyveno pas Ona Petrikiene 223
N. Highland uly., mirė praeita
Petnyczia vietinėje ligonbuteje. Velionis gimė Lietuvoje ir
pergyveno mieste apie 30 me
tu. Laidotuves atsibuvo Nedė
liojo ant Laisves Kapiniu.

f Praeita Ketverga mirė
namie, gerai žinomas senas gy
ventojas Martynas (Geležėlis)
Galza, 629 W. Market uly.,
sirgdamas koki tai laika. Ve
lionis gimė Lietuvoje. Pribuivo in Amerika, apie 45 metus
adgal, apsigyvendamas mieste,
dirbdamas kasyklosia visa lai
ka, bet paskutini laika dirbo
prie WPA projektu. Jo gy
venimo drauge mirė apie du
metai adgal. Paliko szeszes
dukteres, devynis anukus ir du
brolius Lietuvoje. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Juozapo Liet,
parapijos. Laidotuves atsibu
vo Panedelio ryta su apeigoms
Szv. Juozapo bažnyczioje. L.
Cleveland, Ohio, f Czionais
Traskauckas laidojo.
mire del daugelio pažystamas
—■ Ana diena, miestas ap- Juozas Szesztokas apie 49 me
tu amžiaus, sirgdamas koki tai
laike nauja ambulansa del nu
vežimo ligoniu ir sužeistųjų in laika. Velionis likos palaido
tas su apeigomis Szv. Juozapo
ligonbutes. Taji ambulansa
bažnyczioje, kuriose dalyvavo
paaukavę miesto gyventojai,
daugelis žmonių. Paliko nuliū
kurie sudėjo aukas del nupir
dime paezia, podukra, broli ir
kimo to ambulanso. Kada pajo sesers duktere, taipgi paliko
reikes ambulanso, ‘tai telefosavo tėvelius Lietuvoje.
nuokite in Citizens Fire Co., o
ambulanisas atvažiuos ant. justi
pareikalavimo.
Gelbėk Savo
PARSIDUODA NAMAS
MAHANOY CTY, PA.

Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė.
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie
Lietuviszkos bažnyczios. Par
siduoda pigiai. Kreipkities in
“Saules” ofisą, Mahanoy City,
Pa.
'

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiuskit varda ir adresa, mes
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Shanghai, Kinai., — Japoniszki k areivei užklupo ant
American Standard Oil Kom
panijos namo ir nuplesze nuo
jo Amerikoniszka vėliava,
mieste Chenglinki, prie Yangt
ze upes. Daugiau kaip szimlas
Japoniszku kareiviu atėjo prie
namo, iszgujo visus Kinczikus
po tam nuplesze vėliava.
Amerikoniszkas k o n s u 1 i s
priesz tai išmaukei užprotestavojo valdžiai.
DESZIMTS KAREIVIU
PRIGĖRĖ LAIKE
MANEVRU.

Bratislava, Slovakyja., —
Kada kareiviai darė manevras
ant padirbto tilto, staigai tiltas
suiro ir deszimts kareiviu likos nuneszti per smarku van
deni.
Da keli nesurasta; ke
li likos sužeisti ir asztuonios
armotos inpuole in vandeni.
VISA SZEIMYNA PRIGĖRĖ
UPEJE.

Paryžius, Francija.,—■ Upeje
Sekvanoje, provincijoj Normandi, prigėrė visa szeimyna
susidedanti isz septynių nariu,
kada ju automobilius nukrito
nuo kelio in upe.
Artimoje Grenoble, 30 vaiku
likos smarkiai sužeisti, kada
ju auto-bosas apsivertė, va
žiuojant ant pasilinksminimo.
NUŽUDĖ TĘVA IR MOTINA

Vilnius., — Kokis tai Jonas
Czarna, laike barnio su tėvais,
apie padalinimą žemiszko tur
to, paleido szuvius isz revol
verio in tęva, 78 metu amžiaus
po tam in motina, 75 metu.
Supratęs ka padare, paleido
sau szuvi in krutinia, bet tik
susižeido ir likos nuvežtas in
ligonbute, kur po iszgydymui
bus teisiamas už žudinsta tėvu.
NEGALĖJO) (VAIKSZCZIOT,
PERKŪNAS JI ISZGYDE.

Gal senovės Neronas neturėtu laika sziadien grajyt ant
skripkos jeigu Rymas vela degtu, kaip jis dare už jo laiku nes
szitie jauni Italiszki ugnagesiai greitai užgesintu liepsna.
Sztai Italiszka kamanda jaunu ugnagesiu kurie lavinasi kaip
gialbet žmones isz deganeziu namu su trumpoms kopeczioms
kurias prideda prie kožno lango ir isz vieno in kita gaunasi
net ant augszcziausio laipsnio.
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negyvus.
isz kasos.
Juk galėjo turėti linksmybe
Palicija paliko pinigus ant
ir užganadima isz tu milijonu, vietos ir pasislėpdami, lauke
szelpdami vargingus savo arti vagies, žinodami, kad vagis
LENKISZKAS RUBEŽINIS mus ir labdaringus instatus. ankszcziau ar vėliau sugrysz
SARGAS NUSZAUTAS PER Kam dabar liks tie milijonai? pasiimt pinigus. Ir pasisekė
VOKIECZIUS.
Giminiu jokiu neturėjo todėl suimti vagi kuriuom buvo ko
valdžia užgriebė visa ju turtą. telio szoferis kuris vakare atė
Danzigas.,— Vokiszki rubejo pasiimt pinigus.
žinei sargai ana diena nuszove
BROLIUKAS SUDEGINO
Laike tyrinėjimo, prisipaži
Lerikiszka sarga, Vitoda BuSAVO SESUTE.
no prie vagystes, kaltindamas
dzievicz’iu, prie miestelio Pūs
Suvalkai, Lenk., — Kaime kitus du darbininkus kurie
teliai, prie rubežiaus. Vokiejam prigialbinejo prie to dar
cziai tvirtina buk Lenkas pra Volkoje, pasilikias vienas bo.
dėjo szaudyt pirma, bet kiti grinezioje szesziu metu Brosargai užginezino tai, tvirtin niukas Ivanickis, pasiėmė de
dami, buk vokiecziai pirmiau ganti pagali isz pecziaus, pasia užklupo ant jo pakol galėjo kiszo po vežimu szieno ant ku
apsigint. Isz tos priežasties rio sėdėjo jo tryju metu sesute.
kilo didele nerimastis kas isz to Vežimas su szienu stojo lieps
noje. Kada žmones subėgo, ma
gali kilti.
tydami deganti vežimą, jau bu
JESZKOJO SKARBO ANT vo per vėlu gialbeti mergaite
kuri sudege ant anglies. Tėvai SZI BANKA YRA NARYS 5
KAPINIU NAKTIES
Federal Reserve System |
tame
laike radosi ant lauko
LAIKE.
TEIPGI IRC
prie darbo.
Varszava, Lenk.,— Bronius
Federal Deposit Insurance*
Karczmarczikas, buvo atsilan
Corporation
<
VAGIS PASLĖPĖ PINIGUS;
kęs pas savo gimines in Plotus,
-----$
-----|
ŽIURKE SURADO; VAGIS
sugryžias isz fenais, apsakinė
SUIMTAS.
Union National Bank |
jo savo pažystamiems buk
jisai turėjo sapna kuriame Brighton, Anglija., — Czio- Kampas Main ir Centre St. g
MAHANOY CITY, PA. |
jam pasirodė dvasia, apreisz- naitinam “Imperial” hotelije,
kenti jam kur radosi užkastas likos .surastas pus-gyvis tarnas
skarbas ant senu kapiniu prie baisiai sumusztas per nežino
griuvėsiu bažnyczios Szv. Kry ma pleszika, kuris pasiėmė isz L. TRASKAUSKAS
žiaus, kuris randasi szale kapo kasos apie deszimts tukstanLIETUVISZKAS GRABORIUS
mirusio kunigo. Bronius pri cziu franku.
In kėlės dienas po tam keli
kalbino savo tęva ir du drau
tarnai
patemino bėgant didele
gus su kuriais nusidavė ant
kapiniu tiksle atkasimo tojo žiurke, kuri pasislėpė in kami
skarbo. Kasdami kone visa ną seno pecziaus. Kada nusi Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo |
nakti, nesurado. Apie jeszkp- davė in ta vieta, iszbaidyt žiur automobilius del laidotuviu, KrikVestuviu ir kitokiams reikalams.
ma skarba žinia pasklydo po ke, rado plyszyjo maszna su pi
Bell Telefono Numeras 78
visa apylinke ir apie tai dagir- nigais, kurios pleszikais pavogė S2O W. Centre St. Mahanoy City
do palicija, kuri visus aresztavojo už paniekinimą kapo mi
Sena Lokomotiva Apvaiksztineja Savo J
rusio.

LENKISZKAS SAR
GAS NUSZAUTAS

Lodžius, Lenk., — Laike
smarkios vėtros, perkūnas
trenke in narna Jono Kovaliko,
Ūkininkas likos užmusztas ant
vietos, o jo brolis smarkiai ap
degintas.
Bet perkūnas buvo -geradejingu del Vlado Babzuko, kuris
sėdėdamas ant krėslo likos
pataikintas per perkūną, Vla
das teip persigando, kad isz
baimes szoko ant kojų ir iszbego laukan. Nuo tos dienos
pradėjo vaikszcziot ir sziadien
TURTAS NEATNESZE JO
yra visiszkai sveiku.

KIRMĖLĖ KŪDIKIO
LOVOJE.

(pįejį kul-ie da neesate už
siregistravę arba nori permai
nyt‘‘savo politikiszka partija
priėšz' ateinanezius rinkimus,
privalo užsiregistravoti, nes
kitaiip negales balsuoti. Czionais’mieste registracijos atsi
bus Liepos (July) 27 d., Kon
sulo kambariuosia, nuo 10 va
landos ryte iki 10 valandai va
kare 'be pertraukos. Atsineszkite su savim ukesiszkas (citizeu). popier as._ _____ ..

Missouri valstijoj, mieste Washingtone nuo daugelio metu yra dirbamos gerai žino
mas kornines pypkes kurias ruko visoki žmones ant viso svieto. Pirmiausia iszdžiovintus
kornus supjausto ant mažu szmoteliu, paskui juos nuezystina, iszgrežia viduri ir padaro isz
ju pypkes. Uždeda palituros ir pypke gatava del rūkymo. Viena isz tokiu korniniu pypkių
ruko majoras miesto New Yor'ko, Fiorello LaGuardia kaipo ir marszalka Fochas, senato
rius Bennet Clark ir kiti žymus žmones kuriems kornines pypkes yra smagiausios.

35-tas Sukaktuves

KIO DŽIAUGSMO SZITAI
PORELEI; NEMOKĖJO
JI NAUDOTI.

Fribourg, Szvaicaryja.—Gal
Viednius, Austrija., — Isz žmonių apsakymai yra teisingi
miestiszko žverineziaus pabėgo kad didelis turtas žmogui nedidele kirmėlė, kurios dažiure- atnešza laimes ne džiaugsmo ir
tejai jeszkojo bet negalėjo Mas isžsipilde ana diena czio
niekur .surasti. Tame laike, nais.
Jeorie Villara ir jo pati, atė
maža dukrele Vattenvillu inejus in savo kambarėli su baime mė sau gyvastis isz priežas
paregėjo susisukusia gulinczia ties neramumo ir nuobodumo
kirmėlė ant josios loveles. Ant gyvenime ant szio svieto.
riksmo mergaites, subėgo szei Villara turėjo tik 60 metu
myna, bet kirmėlė pasislėpė. amžiaus o jo pati 58 metus.
Tėvai bijodami kirmėlės, ta J u turtai gal isznesze ant keliu
nakti nuėjo gulti nenusiredia. milijonu. Toji porele buvo apApie pusiau-nakti iszgirdo kir sivedus daugeli metu adgal bet
mėlės slankiojimą, greit užde džiaugsmo sziam gyvenime ne
gė ‘žihuiri ir patemino kaip kir turėjo; buvo bevaikei. Nega
mėlė įslinko prie mergaites lo lėdami ilgiaus nukensti nuo
vos. Pagriebė szmota geležies bodumo, nutarė abudu mirti su
pagialba gazo. Tarnas užtiko
ir uBmusze kirmėlė.

Lokomotiva vardu “Ripper” ana diena apvaiksztinejo
savo 35-metines sukaktuves Hoboken, N. J. Taja tai diena
Tamoszius T. Tabor isz Madison, N. J., pirmininkas Rail
roaders of Amerika organizacijos inmete dideli “pyraga” in
boileri kuris buvo padarytas isz dėžės pripildyta su anglimis.

