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Isz Amerikos Senas Francuziszkas 
Legionierius

P ALICIJA ISZVAIKE 
5,000 STRAIKIERIU

Bobiszkas
Užsispyrimas

PAVOJUS
KOMUNISTAMS

Mažiulelis Kareivis

MERGINA ISZGIAL- 
BEJO 33 YPATAS
NUO APSIVERTUSIO 

f LAIVELIO.

Sony 'Creel, Conn. — Cynthia 
Chapin, 24 metu mergina, dir
banti Hartford Fire Insurance 
kompanijoj, iszp'lauke draugia 
su 33 kitais piknikieriais ant 
Long Island inlunkes. Apie pu
siaunaktyje daugelis isz pasa- 
žieriu perejo ant vieno szono 
laivelio ir tasai apsivertė, in- 
mesdamas visus in vandeni. 
Isz niekur negalima tikėtis pa- 
gialbOs tamsioje naktyje bet 
mergina patemino maža žibu
rėli tolumoje ant vandens ir su
pratus kad tai laivas, pradėjo 
plaukti prie jo kada 33 žmones 
laikėsi už apsivertusio laivelio. 
Giliukningai pasiekė laiveli 
kuris greitai aplanke prie ap
sivertusio laivelio iszgialbeda- 
mas visus.

Mergina yra duktė preziden
to Hartford National banko ir 
kada jos užklausta ar buvo pa
ilsus nuo savo ilgo plaukimo, 
atsake kad tai buvo nieko ir 
džiaugėsi kad galėjo būti pa- 
•gialboje iszgialbejimo visu nuo 
mirties____

■ iSztai žymus Francuzisžkas 
kareivis, generolas Rollet, ku
ri visi kareivei žino kaipo “Tė
vas Legionierių.” Nesenei ta
sai senas kareivis su savo le- 
gioniereis atlankė Paryžių da
lyvauti apeigose 150-metines 
atminties Bastil'los ir Francu- 
ziszkos revoliucijos.

ŽMOGAUS SKŪRA 
PERSIMAINO ANT 

SLONIAUS
TURES MIRTI.

SU ASZARINEMS ‘ 
BOMBOMS.

Clevelad, Ohio. — Penki 
tu.kstancziai straikieriu prie 
Fisher Body Plant, kuris pri
guli prie General Motors Corp., 
iszvaike visus su pagialba asz- 
ariniu bombų ir apie 34 žmones 
likos sužeisti. Viso palicija pa
naudojo apie 300 aszariniu 
bombų, kurios greitai apmal- 
szino maisztininkus. Straikie- 
rei panaudojo plytas, akmenis, 
sudegino kitu darbininku auto
mobilius ir padare daug bledes.

10,000 KOMUNISTU BUS 
ISZVARYTI JEIGU VAL
DŽIA ISZLAIMES TEISMĄ 

PRIESZAIS BRIDGES.

BUTLEGERINES ANGLI
NES SKYLES PAĖMĖ 

DAUG AUKU.
Harrisburg, Pa. — Nuo kada 

žmones pradėjo kasti anglis 
isz butlegeriniu skylių, likos 
užmusz'ta apie 39 žmones ir 
daug sužeista. Tose skylėse 
dirba apie 40 tukstaneziai vy
ru, vaiku ir kaip kur net mo- 
teres. Butlegerei sziadien turi 
insikasti vis giliau kad iszkas- 
ti anglis isz kuriu daro gyveni
mą. Mete 193Ž iszkasta tik 104 
tonai anglių bet sziadien isz- 
kaša po tuikstanezius tonu ant 
menesio. Kitados, kaip kasyk
los gerai dirbdavo tai angleka- 
sei iszkasdavo po 80 milijonu 
tonu anglių ant meto ir turėjo 
užsiėmimą kasyklose 160 tuks- 
tanezei anglekasiu bet sziadien 
dirba vos 100 tukstaneziu žmo
nių prie iszkasimo anglių.

Gubernatorius stengėsi kad 
kompanijos pradėtu dirbti ge
riau ir atidarinėtu kasyklas 
kad duoti darbus del tuju žmo
nių ir apsaugoti juos nuo ne
laimiu.

Moundsville, W. Va. — Juo
zas K. Baker, 75 metu amžiaus, 
serga labai nepaprasta liga nes 
jo skūra persimaino ant skuros 
kaip sldniaus kuri yra žinoma 
kaipo grauloma fungoides, ku
rios niekas negali iszgydyt. 
Tiktai trys kiti žmones ant 
svieto sirgo panaszia liga, pa
gal daktaru pripažinimą. Žmo
gus gali mirti in deszimts die
nu ir jau yra pasirengęs mirti 
priimdamas bažnyczios pasku
tinius sakramentus nes yra 
Katalikas.

PAVOGĖ $3,000; LIKOS PA
LEISTAS ANT PROBA- 

CIJOS.
Detroit, Mich. — Sudžia Ed- 

wardas J. Moinet nubaudė 
czionais Harry IV. Prange, 33 
metu amžiaus, ant probacijos, 
tai yra po priežiūra sūdo o ne 
in kalėjimą už prisisavinima 
3,108 doleriu isz Adrian Michi
gan Banko.

Prange aplaikydavo tiktai 70 
doleriu ant menesio arba tru
puti daugiau kaip 16 doleriu 
ant sanvaites isz ko turėjo isz- 
maityt save, paezia, kūdiki, 
uoszve ir uoszvi. Sudžia ji nu
bausdamas tarė kad visi sude 
girdėtu:

“Buvai prie to prispirtas 
kad vogti bet tam nepritariam, 
tik stebimės kad jaunas žmo
gus kaip tu, dirbantis banke, 
negalėjai aplaikyti geresnes 
mokesties. Matyt kad bankai 
apie tai suvis nesirūpina ar ju 
darbininkai aplaiko tinkama 
mokesti ar ne nes toki darbi
ninkai yra po kaucija. Bankai 
turėtu mokėti atsakanezia mo
kesti del savo darbininku o ta
da neturėtu pagundos vogti isz 
bankos.”

Kada pacztine valdžia Rock
ville, Md., atidarė nauja pacz- 
ta kuris kasztavo 77,000 dole
riu pastatyt, turėjo nemažai 
ergelio kada Mrs. Elizabeth 
Wimstatt, isz Washington, D. 
C., pastate taji prasergejima 
ant tos vietos kur ketino stoti 
pacztas. Prasarga sako kad to
ji vieta priguli prie jos ir jos 
sesers ir kad už taja žeme val
džia nieko neužmokėjo joms to
dėl spirsis nuo valdžios užmo- 
kesties. Bet su pagialba palici- 
jos moterėles ant galo davėsi 
prisikalbint kad apleistu taja 
vieta.

REIKALAUJA PUSE
MILIJONO DOLERIU
UŽ PAVOGIMĄ JOS VYRO.

DU SYKIU APALPO PRIE 
SZLIUBO.

Pittsburg, Pa. — Norints 
jaunikis apalpo du sykius prie 
altoriaus bet szliubas užsibai
gė pasekmingai. Apalpimas 
jaunikio, Szimano Petrovs’kio, 
nors pertrauke du sykius szliu- 
ba bet nuotaka, Betty Pleppert, 
kožna karta pastatydavo savo 
mylima vela ant kojų pakol ku- 

Į nigas juos suriszo mazgu mo
terystes ir jaunikis iszreiszke 
savo norą imti Betty už savo 
pacziule. Kokia tame buvo 
priežastis apalpimo jaunikio 
tai apie tai nepasake — ar isz 
dideles meiles ar isz baimes.

PAPJOVĖ SAVO PACZIA 
KAD JAM NEDAVE 

RAMYBES.

PALIKO SAVO GERAM 
TARNUI $10,000.

Beringer, Tex. — Retas atsi
tikimas isztikimos tarnystes 
atsiiko czionais.. Ana diena mi
re czionais turtingas plantato
rius, Max Freidenger, palikda
mas savo senam juodam tarnui 
Jack Price, deszimts tukstan 
ežiu doleriu.

'Senas tarnas isz to labai nu
džiugo bet dabar mansto ka 
daryt su tiek pinigu nes savo 
gyvastyje neturėjo ne szimta 
doleriu. Juodas tarnas iszbuvo 
pas savo poną apie penkesde- 
szimts metu ir buvo nevedes.

600 SVARU storulis 
MIRĖ.

Grand Island, Nebr. — Vie
nas isz didžiausiu ir sunkiausiu 
storuliu, Kenneth M. Rentfrow, 
57 metu amžiaus, mirė czio
nais nuo szirdies ligos. Tasai 
žmogus svėrė apie 600 svaru, 
buvo mekaniku, szesziu pėdu 
ir szesziu coliu aukszczio o ap
linkui liemenį buvo penkių ir 
puses pėdu. Ant nuvežimo ji 
ant kapiniu turėjo naudoti sun
ku troka nes tokio karavano 
nesirado visoje aplinkinėje kad 
jo lavonas tilptų.

Detroit, Mich. — Steponas 
Mattosz, 42 metu, atejas in pa- 
licijos stoti, apreiszke buk jisai 
papjovė savo paezia. Kada pa
licija nuėjo in jo narna, rado 
motere gulinezia baloje kraujo 
su perpjauta gerkle. Steponas 
sake palicijai: ’“taja diena ap
darkiau savo užmokesti bet ma
no pati Ona, 39 metu, pradėjo 
ant manės bartis kad asz pasi
likau deszimts doleriu isz al
gos. Barėmės už tai beveik visa 
nakti o isz ryto barnis vela at
sinaujino o kada nuėjau in 
maudinyczia kad nusiskust, 
mano motere atėjo paskui ir 
vela pradėjo ant manes kvak
sėt apie pinigus. Negalėjau il
ginus iszlaikyti tuju užmetine- 
jimu, pagriebiau britva ir vie
nu smugiu perpjoviau jai gerk
le. Motere sukrito ant grindų ir 
žinojau kad jau yra negyva.”

Prisipažinęs prie tojo darbo, 
Steponas su aszaromis prisipa
žino, kad mylėjo savo motere 
ir norėtu kad tiktai butu įbai- 

■ sus sapnas o ne tikra žudinsta 
. ir gailesį szirdingai to, ka pa

dare laike piktumo.

Los Angeles, Oalif. — Mrs. 
Clifford F. Barton apkainavo 
savo vyra ant puses milijono 
doleriu, kuri jai pavogė kita 
misiuke, Mrs. Darata Mower, 
naszle po mirusiam tabokiniam 
“karaliui”, American Tobacco 
Company prezidento.

Savo teisme Mrs. Barton už- 
metineja buk Mrs. Mower pri
kalbino jos vyra kad ja pames
tu ir jos duktere, po tam iszsi- 
veže ji in Kalifornija. — Maha- 
nojui viena motere iszsitare ne
senei: “Kad velnei paimtu ma
no vyra tai bueziau laiminga 
arba ji atiduoeziau už dyka ko
kiai flaperkai.”

San Francisco, Calif. — Jei
gu valdžia laimes teismą priesz 
Komunistą Bridges, direktorių 
CIO, tai apie deszimts tukstan
eziu Komunistu gyvenaneziu 
Suv. Valstijose bus iszvarytii 
von isz Amerikos.

Bridges paeina isz Australi
jos ir dalyvavo daugeliose 
■straikose ir darbininkiszkuose 
sumiszimuose po visa Ameri
ca. Valdžia jam užmetineja 
nik jisai priguli prie Komu
nistu ir stengėsi nuversti czio- 
naitine valdžia su pagialba sa
vo mokslu ir pakurstinimu 
žmonių priesz valdžia. Bet 
Bridges užginezina tai ir kovo
ja kad ji valdžia neiszvarytu 
isz Amerikos o jeigu valdžia 
laimėtu tai ir kiti Komunistai 
sektu paskui ji isz kur pribuvo.

Jeigu augszcziauses sūdąs 
pripažintu kad Bridges isztik- 
ruju priguli prie Komunistisz- 
.<os partijos ir kad isztikruju 
;oji partija stengėsi apversti 
valdžia, tai visi Komunistai tu
rės eiti '“von” isz Ameriko. 
Teismas priesz Bridges jau tę
sęsi kėlės sanvaites ir ketina 
užsibaigti už keliu dienu.

James R. Sadler, kuris likos 
paszauktas ant kariuomenisz- 
kos tarnystes Hounslaw, Ang
lijoj, turėjo nemažai ergelio 
priprasti prie karabino, kuris 
yra didesnis už ji, nes jisai tu
ri tik keturiu pėdu ir szesziu 
coliu dydžio. Bet kaip jis sako, 
pripras prie to ir bus tokiu ka
reiviu kaip ir jo draugai.

TROKAS APSIVER
TĖ, VIENAS 
UŽMUSZTAS

11 SUŽEISTI; VAŽIAVO 
ANT PIKNIKO.

VYRUI PALIKO $20,000 
O SZUNIEMS $50,000.

Riverhead, N. Y. — Kada li
ves atidarytas paskutinis tes- 
amentas mirusios ponios Kla
ra Turnbull Keith, nemažai 
virszininkai nusistebėjo kada 
iszskaite kad ji savo vyrui pa
iko 20 tukstaneziu doleriu o 
savo szuniems paliko 50 tuks- 
aneziu doleriu. Taipgi likos 
paliktas uždraudimas testa
mente, jeigu josios vyras pasi- 
prieszintu priesz jos palikimą 
ir užvestu teismą ant perlauži- 
mo jos testamento, tai jis neap- 
iaikytu nieko.

DAUG PINIGU LAISZKUO- 
SE KURIE NEDAEJO IN 

ŽMONES.
Montreal, Kanada. — Laisz- 

kuose kurie nedaejo in žmones 
in kuriuos buvo siuneziami 19- 
38 mete, pacztine valdžia su
rado juose pinigais ir czekeis 
200 tukstaneziu doleriu. Kana
doje ir Amerike laiszkai, kurie 
yra negerai užadresavoti, eina 
in taip vadinama b jura “Dead 
Letter Office,” kur darbinin
kai stengėsi pristatyt tokius 
laiszkus del siuntiniu o kada 
tas nepasiseka tai atpleszia 
laiszkus kad dažinoti kas juos 
siuntė jeigu nesiranda adreso 
ant koperto kas ji siuntė. Me
te 1938 tokiu laiszku tasai de
partamentas aplaike net 602,- 
054. Pacztas da vis jeszko to
kiu ypatų o kada visi stengi- 
mai nueina ant niek, pinigus 

' atiduoda in valdžios iždą.

APDOVANOTAS UŽ TEI- J 
SINGUMA PENKTUKU BET

GAVO DIDESNE GARBE 
NUO KITU ŽMONIŲ.

Santa. Rosa, Calif. — Jonu
kas Curtis, 16 metu, pasiunti
nys ir skautas, ana diena aplai- 
ke penktuką už sugrąžinimą 
surastu 2,000 doleriu kokiam 
tai žmogui kuris paduodamas 
jam nikeli tarė kad už ji gali 
sau nusipirkt aiskrymo ir kad 
niekam nesakytu kaip jis vadi
nasi. Bet žinia pasklydo apie 
tai po miestą ir žmones pradėjo 
ji gerbti už jo teisingumą ir pa- 
niekinet žmogų kuris buvo to
kiu szyksztuoliu. Žmones sudė
jo teisingam vaikui pinigu ir 
davė medali. Vaikas dirbo ant 
iszmaitinimo naszles motinos. 
Miestas parengė jam bankieta 
už jo teisingysta. Gyventojai 
tosios aplinkines dabar neszio- 
ja guzikelius ant kuriu yra isz- 
spausta: “Tai ne asz.” Tai 
ženklina, kad tai ne tas, katras 
apdovanojo vaika tokia dova
na.

10 SKAUTU UŽMUSZTI, 30 
SUŽEISTI NELAIMĖJE 

SU BOSU.
El Paso, Tex. — Pilna bosą, 

pripildyta vaiku skautu, kurie 
važiavo ant savo metinio pikni
ko, patiko baisi nelaime. Drei- 
veris troko susidūrė su . kitu 
troku ant stataus kalno arti
moje Chihuahua miesto. Dvy
lika isz sužeistu vaiku gal mirs 
nuo pavojingu sužeidimu. Tik 
18 vaikai iszliko su mažais su
žeidimais.

Kada gyventojai dagirdo 
apie nelaime, taip inirszo ant . 
dreiverio kad norėjo ji pakart 
todėl palicija buvo priversta ji 
uždaryti kalėjimo.

DEDE IR BROLIUNAS SU
RASTI NEGYVI ANT 

KELIO.
.New Castle, Pa. — Ignotas 

Dombrovski, 45 metu ir jo bro- 
liunas Edvardas, 25 metu am
žiaus, gerai žinomas atletas, li
kos surasti automobiliuje ne
gyvi, perszauti abudu su revol
veriu. Palicija dabar tyrinėje 
ar tai buvo savžudinsta ar žu
dinsta. Revolveri rado szale 
lavonu. Abudu buvo gerai .ži
nomi szioje apylinkėje ir netu
rėjo jokiu neprieteliu kad juos 
nužudytu, bet palicija teipgi 
nežino, del ko abudu sau gy- 
vastes atimtu be jokios prie
žasties.

Pottsville, Pa.,— Dvi ypatus 
randasii ligonbuteje pavojin
gam padėjime Pottsville® li- 
gonbuteje, vienas likos užmusz- 
tas o vienuolika sužeisti kada 
trokas kuriame važiavo apsi
vertė. Edvardas Stabinskis, 
21 metu amžiaus mirė nuo su
žeidimu pas daktara. Fioren
tina Milauskiute 16 metu ir 
Marion Macarion, 17 metu, 
pavojingai sužeistos ir abidvi 
randasi czionaitineje ligonbu
teje.

Jonas Vargo, 20 metu, isz 
Minersvilles, kuris vare troka 
likos prispaustas per troka, 
bet iszliko gyvas. Vienuolika 
kitu, kurie stovėjo ’treke tame 
laike likos iszmetyti in visas 
sząlis kada trokas paslydo in 
grabe. Visi tame laike važia
vo ant pikninko, 'bet linksmy
be užsibaigė nelaime.

ISZTRAUKE SAU LIEŽUVI 
IR MIRĖ.

Paskutines Žinutes
Sunbury, Pa. — Tamosziu- 

kas Frick, penkių metu vaikiu
kas, bėgdamas paskui savo 
draugus parpuolė ir insidure 
szmota medžio in gerkle.

Ashley, Pa. — Tarp prieszi- 
ninku unijos kilo smarkus su- 
miszimas tarp 300 anglekasiu. 
Keli likos smarkei apdaužyti. 
Palicija ant galo apmalsžino 
maisztininkus.

Duoda Sau Rodą Su 
Karszcziu

Cimentown, Pa. — Andrius j 
Dvorak, Slavokas, gerdamas 
be paliovos per kėlės sanvaites, 
staigai neteko proto ir likos 
uždarytas kalėjime kur bandė 
pasikart o kada jam tas užma
nymas nepasiseke, isztrauke 
sau liežuvi užspringdamas ant 
smert. Dažiuretojas, atejas isz 
ryto ir atneszes jam maisto, ra
do ji negyva.

Yra tai treczia mirtis szioje 
aplinkinėje nuo girtuoklystes 
tarp Slavoku, gyvenaneziu 
szioje aplinkinėje, kurie da ne
paliovė dirbti namine ir per tai 
užsitrucina taja bjaurybe. Pa
licija jau kelis aresztavojo už, 
dirbimą namines. , ,

Karszczei mažai apeina szita 
moterele, gyvenanti Kent, 
Anglijoj, kada pjauna žole prie 
savo namo. Jos vyras pritaisė 
prie maszinos sena fana kuris 
sukasi kada pjauna žole, duo
damas vejeli moterei laike dar
bo.

* Anglijos ipasztas turi in- 
eigos po 450 doleriu kožna mi- 
nuta, ir surenka po 600 doleriu 
kožna minuta už alų.
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‘‘SAULE’’ MAH ANGY CITY, PA.

KasGirdet
Danguje tikrai randasi dau

giausia motinu; czyscziuje au
torių ir r-asztininku o pekloje 
daugiausia tokiu vyru kurie 
gyvendami ant szios aszaru pa
kalnes būna nužemintais tar
nais savo prisięgeliu.

• •
Jeigu kada zuikis isz užtva

ro iszsigauna tai jau daugiau 
nesugryžta, panaszei ir su žmo- 
nimis, kada gaunasi in laisves 
szali ir pražiūri akimi duszios 
tai sunku juos aptemdyti.

Czia vyrucziai Amerike, va
lios ant žmogaus niekas neturi 
niekados jeigu elgsiesi pagal 
tiesas szio sklypo.

Gamta paskyrė kad motere 
turi turėt patogumą o vyras 
iszminti, Bet vienok tanikei at
sitinka kad gamta kartais bius
tą nes tankei matome bjauria 
motere turinczia didele iszmin
ti o patogus vyras turi imti 
“tonika” ant sudrutinimo sa
vo smegenų.

Szioje gadynėje jeigu kitu 
nekandžiosi tai tu nuo kitu su
ėst save duosi. O jeigu taip ne
darysi tai gyvent negalėsi.

Tuosius už prietelius turėsi 
katruos suvis nepažinsi.

Jeigu diena ir nakti dirbsi 
tai be Dievo padejimonieko ne
naudosi. Dievas pribuna prie 
to, 'katras meldžia pagiaUbos 
nuo Jo.

Apie dorybe dabar nieko ne
kalbėk, veluk ja kur in szali 
padek. Juk tai senovės užlieka 
kuri dabar negiliuoju nieką.

Pagal apskaityma žinunu tai 
privatiszki turtai Su v. Vail-st. 
kas kart gaunasi daugiau in 
rankas moterių. Jau apie 45 
procentas visu turtu randasi 
moterų rankose. Jeigu taip to- 
liaus eis tai in laika dvide- 
szimts metu Amerikonkos pa
siliks locnininkems didesnes 
dalies visu tuntu Amerike.

Mete 1930, 140 moteres ap- 
reiszke kad ju ineigos pervir- 
szina du milijonus doleriu me
tines ineigos o tiktai 135 vyrai 
turi panaszias ineigas; 48 mo
teres turi metines ineigas po 
keturis milijonus doleriu o tik
tai 46 vyrai turi panaszias inei
gas.

Sziadien didesne dalis sze- 
sziu didžiausiu geležinkeliu 
ežerai randasi rankose Ameri- 
koniszku moterių.

Visi žmones skundžiasi ant 
silpnos sveikatos bet ne vienas 
nesiskundžia ant silpno proto.

’ " ■ “ • • "
Tula musu skaitytoja, Rože 

N—, klausia kas tai yra bu
cziavimas?

Sunku atsakyti ant tojo 
klausymo nes randasi , visokiu 
versmių apie taja malonia ope
racija arba “oskulacija”.

Turėjome kreiptis pas ponia 
Baltruviene kad ta ji klausymą 
del mus įszaiszkintu ir -sztai 
kaip ji taji dalyka iszreiszke:

“Bucziavimas yra tai pum- 
pa intraukenti smagumą ir lai
me.”

“Bucziavimas meilingas yra 
tai peczetis iszspaus'tas antak
io gervalingos sutaikos.”

“Bucziavimas yra tai pavi
dale tilto per kuri dvi vieszpa- 
tystes susi važiuoja.”

“'Bucziavimas 'Francijoj yra 
tai szposas. Anglijoj abejoji- 
?nąs, Italijoj deganti liepsna. 

Lietuvoje papratimu. Lenkijoj 
ženklu iszganymo. Vokietijoj 
žiedu rojaus isz kurio pamaže- 
li persimaino ant vaisiaus. ’ ’

Gal ponia Baltruviene ir tu
ri tame teisybe.

Sziadien vargai žmonijos di
deli !

Sziadien ponas — rytoj uba
gas; sziadien sveikas, rytoj ser
gi; sziadien gyvas, rytoj miręs!

Del ko taip yra — isz gilumo 
szirdies atsidusęs žmogus pa- 
mi-slys.

— Taip, isztikro, — žmogus 
nuo mirties nepabėgsi beit kas 
kiszasi turto ir vargo, sveika
tos ir ligos, butu galima apsi
saugo! jeigu tai butu žmogaus 
galybėje...

Bet kada tieji samprotavimai 
žmonių užstos?

Sūnūs Dievo nedaro jokio 
skirtumo tarp žmonių; visi del 
Jo buvo vienoki; mes panaszei 
stengiamės eiti pėdom Kris
taus bet kaip toli esame nuo 
To, ant kurio pavidalo likomės 
sutvertais!

Sakome isz papratimo kad 
mylime Dieva. Tai yra melas! 
Meile Dievo apsireiszke per 
pildymą Dieviszku prisakymu 
o pamatas tuju prisakymu yra: 
ne yra tarp mus ne -augsztes- 
niu ne žemesniu — visi lygus.

Tas pamatas suprantamas 
perdem isz dvasios ir medegos 
ir pritaikinta pilame suprati
me del žmogiszkos gyvasties, 
duotu laime žemiszka.

Tai vis svajone !
Mes žmones taip esame ma

žiui elei, taip vargingi kad da 
tukstanczei metu praslinks kol 
galėsime pasakyt : Žmones my
li Dieva. Džiaugiamės vienok 
vilczia ir tuom saldžiu prijau
timu kad ateis tas laikas kada 
per tikra meile Dievo, vargai 
žmonijos dings; kada vargu 
ant svieto daugiau nebus.

O dabar?
Norints pamaželi irkimes del 

dasiekimo tuju tikslu katrie 
vertybes žmogaus nedalypsto.

Juk -szios dienos Komunistai 
ir Socialistai nori rojų ant že
mes sutvert bet kas isz to, jei
gu ne eina parodytu keliu per 
Kristų, Taji tikra socialistą 
priesz kuri szios gadynes So
cialistai tiek ženklina kiek 
tamsuma priesz -szviesa arba 
naktis priesz diena.

1 • •
Kas iii ponus pavirsta tai da 

ne ponas, — reikia turėt isz- 
mintinga protą ir szvarius pa
sielgimus.

MOI j
SZI BANKA YRA NARYS l

Federal Reserve System 5 
TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance* 
Corporation s—$— iUnion National Bank!

Kampas Main ir Centre St. |
MAHANOY CITY, PA. |

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

SHENANDOAH, PA. i
— Vycziu drauguve turėjo 

savo susirinkimą Szv. Jurgio 
bažnytinėje svetainėje tiksle 
sudrutinimo tosios drauiguves 
kurios dvasiszkuoju vadovu 
yra kun. J. A. Neverauckas. 
Taipgi bus iszimtas czarteris 
ir jau daugelis nariu prisira- 
sze.

— Moterėlės, jeigu norite 
perdirbt savo kailinius arba 
juos pataisyt, tai geriausia ta
ji darba atliks gerai žinomas 
kriauczius B. Gotavonas, 315 S. 
Jardin St., Shenandoah, kuris 
ir Lietuvoje prie to užsiimda
vo. Darba atlieka gerai ir gva- 
rantina ji. Dabar yra laikas 
duoti savo kailinius pataisyt 
arba perdirbt ir nelaukti szal- 
tesnio oro nes dabar yra lai
kas ir yra daugiau laiko ant to
jo darbo.

Gilberton, Pa. — Juozas Gro- 
malskis, 24 meu, gyvenantis 
Long Row, dingo isz namu Su- 
batoje ir nežine kur jisai szia
dien randasi. Juozas turi apie 
5 pėdas ir 10 coliu ir sveria 160 
svaru. Palicija jo jeszko po vi
sa aplinkine.

Tamaqua, Pa. Jenina, 11 
metu dukrele Juozo Simmons 
(gal Simonaiczio) prigėrė 
Utarninko po piet Bungalow 
prude. Mergaite nuplaukė gi
liau ir ja mate keli draugai -bet 
atplaukė prie jos per ve'lai nes 
mergaite jau radosi ant dugno. 
Kiti plaukikai ja iszgavo ir 
dirbo ilgai ant atgaivinimo jos 
bet ant niek. Velione prigulėjo 
prie S.S. Petro ir Povylo Lie
tuviszkos parapijos, paliko nu
liūdime tėvus, du brolius ir 
viena seseri.

Girardville, Pa. — Nedelioje 
atsibus didelis metinis pikni
kas Szv. Vincento Lietuviszkos 
parapijos, Washington Parke, 
prie Ashland. Bus tai vienas 
isz didžiausiu pikniku ir prasi
dės su kard parte treczia valan
da po piet. Visus -szirdingai už- 
praszo rengėjai.

KOMETA
ARBA SVIETO PABAIGA

-----*-----

Viename mieste pasklydo ži
nia 'kad tuojaus prisiartins 
svieto pabaiga. Pirmutinis ta 
žinia paleido “daktaras” Za- 
charijoszius Piper o isznesziojo 
ja po visur visokį dionrasz- 
cziai. Zacharijoszius Piper ka
dangi apskaitė kad žeme ko
metos uodega pasieks ir kad 
jos uodega turinti trisdeszimts 
-penkis. milijonus myliu ilgio,, 
susideda isz verdanczio vande
nio, kad taigi ant kalnu vir-szu- 
niu sniegas susi'leis, medžiai Į 
iszdžius o žmones visi iszvirs, 
kaip vėžiai.

Ir nors vienas mokslinczius 
apgarsino kad nors kometa be 
abejones užkris ant žemes bet 
jos uodega susideda isz tokiu 
Skystu garu kad kiekvienas ga
lės sau ramiai miegoti ir žemei 
nieko neatsitiks. Bet toksai 
mokslincziaus tvirtinimas ne
daug ypatų suramino.

Ant nelaimes miestelyje gy
veno sena verpėja, Mare F'in- 
ki-ene. Gyveno ji Trijų Puodu 
ulyczaiteje. Buvo tai maža, ži
la ir raukszleta senute su ku- 
riaja ukesai rodąs darydavo 
svarbesniuose reikaluose. Ji 
užėmė žema kambarėli po pat 
stogu. Kambarin buvo -pa- 
puosztas maliavotais kiauszi- 
niais, -stangelemis, rieszutais ir 
kitokiais dyvnais papuosza- 
1-ais. Vaikszcziojo apsidengus 
s-enobinemis sukniomis o mai
tinosi kokiomis 'tai žolėmis, 
kas žmonių akyse priduod-avo 
jai daug paslaptingo rimtumo.

Sene Finkiene vietoj parem
ti doro mokslincziaus nuomo
ne, stojosi pusėje Zacharijo- 
sziaus Piperio.

— Atsiverskite prie Dievo-— 
kalbėjo besimelsdama — mels
kitės visi ir gailėkitės už grie- 
kus, darykite gerai, kadangi 
artinasi -svieto pabaiga.

Ant vienos isz kambarėlio 
sienos buvo matomas paveiks
las, perstatantis pekla in kuria 
ėjo žmones keliu papuosztu ro
žėmis. Ėjo linksmai, pasiszoke- 
dami. Vieni -su bonkomis ran
kose, kiti su kumpiais, treti -su 
deszru szniurais, Pakelevingas 
muzikantas ,su -skrybėlė pa- 
-puoszta kvietkomis, grajino 
jiems linksmai. Nėkurie bu- 
cziavosi su savo prieteliais n 
visi artinosi prie deganczios ir 
žaruojanczios bedugnes. Ugny
je buvo matoma benardanti ir 
betribiluojanti tie, kurie tenai 
jau pateko.

Galima taigi pagalvoti ko
kios mislys apimdavo kiekvie
na kuris in ta paveiksią žiūrė
davo. — Nėra žmogaus kuris 
neturėtu ant su-omenes kiek 
nors grieku. Už tai-gi daugu
mas gyventoju kalbėjo:

— 'Nesibovy-sime jau, nei
šmoksime jau daugiau. Geriau 
visa diena praleisti ant maldos 
ir gailesties už griekus.

Niekados dar nematyta nie
ko tokio pana'szaus. O reikia ži
noti kad tuo laiku taigi buvo 
rengiamas didelis -pasiliksmi- 
nim-as. . Visoki pasirengimai 
prie pasilinksminimo, didele 
sale ycziomis papuoszta gar- 
landais ir kariszkais laimėji
mais, orkestrai, estrada, alus, 
degtine ir t/t. — visikas tas tai
gi turėjo pražūti.

— Ne esiu blogas žmogus, — 
kalbėjo sales savininkas — bet 
jeigu dabai’ in mano rankas pa
pultu Z-acharijosziu-s Piper, asz 
jam -tuojaus -parodyczia kur 
vėžiai (žiemavoja. Visą salę bus

* Pul-ruimei, szokiu sve
taines ir teatrai New Yorke ap- 
laiko po 200 doleriu kas minu- 
ta.

* Francuzis-zki fabrikan
tai iszsiunczia visokio muilo ir 
perfumu in užrubeži po 20 do
leriu kožna minuta.

GYVENIMAS PAGAL SZIA- 
DIENINI ELEKTRIKISZKA 

BUDA.

Kada sziadien statosi naujas 
namas, tai ne del to, kad jame 
gyventi, bet turėti vįgokius 
smagumus del gyvenimo, kad 
turėti jame visokius elektri- 
kiszkus intaisymus del leng
vesnio ir parankesnio gyveni
mo.

Kožna szeimyna sziadien 
spiresi elektrikiszku intai- 
su savo namuose del paleng-; 
vinimo darbo kokis jisai nebū
tu. Kožna szeimyna sziadien 
gali ingyti visokius intaisy
mus szmoteli po szmoteliul.

Sziadien tieji, kurie mano 
permainyt savo namus arba 
pagerint juos pagal naujausia 
būda, gali pasinaudot isz dy
kaus patarimo koki duoda 
kompanija Pennsylvania Po
wer and Light Co., kožname 
mieste, kaip intaisyti savo na
mus, pagal naujausia elektri- 
kiszka būda ir užvesti visokius 
aparatus kurie palengvins jum 
darbus ir turėsite smagesni 
gyvenimą.

tuszczia!
Labiausia -susirupine buvo 

Daniel, Spitz, postmeisterio sū
nūs, mokescziu rinkėjas Vil
kas, na ir — asz. Pirm nedėlios, 
ankseziau, važinėjome in sosta- 
pyle kostiumu pirktis. Dede 
Toibijosziu's davė man net 50 
doleriu isz -locno kiszeniausd 
idant tam reikalui nesigaile- 
czi-au pinigu. Iszsirinkau -sau 
puiku Indi jono kostiumą, ma
no prietelius Andrius, Turko 
kostiumą, o Spitz Kinieczio 
kostiumą. Isz kalno buvome 
persitikrinę kad visos mergi
nos aplinkui mus -szokines ir 
stebesi-s.

Ir po tokiu prisirengimu ma
tyt kad viskas eina -su vėjais 
isz kaltybes kokios tai -seneles 
arba Z-acharijosziaus Piperio. 
Del kokios tai ten kvailos ko
metos! Kaip tai dabar ne nie
kinti visos žmonių gimines ir 
paties svieto!

Pagalios nieko tai stebetino. 
Žmones juk visados yra žmonė
mis o kvailiai kryk-sztauja.

Prisiartino pasilinksminimo 
diena ir podraug užsakyta per 
Zacharijosziu Pipera, svieto 
pabaiga nes taigi ta v-akara tu
rėjo pražūti tasai niekingas 
svietas.

Nuo ryto dangus buvo apsi
niaukęs, snigo. Žmones žiuri 
auksztyn in deszine puse, in 
kaire — kometos nematyt! 
Merginos susigėdino savo bai
mingumo, jaunikiai pradėjo 
bėgioti pas savo giminaites, 
pas tetas, pas pažinstamu-s, per 
visus namus.

— Na, pasirodo— kalbėjo-— 
kad Zacharijoszius Piper yra 
beprotis ir sene Finkiene taip 
pat, -kad visokios kalbos apie 
svieto pabaiga yra niekis.

Gyventojai pamažu nusira
mino.

Apie deszimta valanda vaka
re didele pasilinksminimo sale 
buvo jau pilna.. Buvo visiszkas 
pergalėjimas — ne viena mer
gina neatmete užpraszymo. 
Skambėjo klarnetai ir triubos. 
Jaunimas szoko užimaneziai, 
vyresni dailiai linksminosi. 
Gaspadorius tik rankom tryne 
isz džiaugsmo. Nekurie sve- 
cziai taip užimaneziai ‘ ‘ szal-de- 
si”-alum bufetą, kad turėjo 
iszeiti laukan atsivėdinti.

Dede Tobijoszius davė man 
rakta nuo namu idant gale- 
cziau sugryžti kada panorėsiu. 
Iki -antrai valandai neapleidau 
ne vieno valco, bet paskiau jau 
turėjau gana. Prieg tam nuo 
tankaus ‘ ‘ besiszaildymo” jau 
gerokai galva -sukosi.

Iszejau. Lauke ant iszviežio 
oro kiek tai prasiblaiviau ir 
ėmiau mislyti, eiti atgal in sa
le a-r eiti gult.

Buczia dar mielai paszokes 
bet man akys labai blijavosi, 
merkėsi. Pagalios nuspren
džiau eiti namo ir pasileidau 
Szv. Silvestro ulyczia, laikyda
masis muru ir kalbėdamas pats 
vienas garsiai. Tokiu budu 
tamsybėje slinkau kokia de- 
szimts minutu ir jau turėjau 
apeiti vandenio czirszkyne kad 
netyeziomis pakėliau galva 
augsztyn ir pamaeziau — rau
dona, deganezia ant dangaus 
szviesa.

Bea'bejones buvo dar keli 
milijonai myliu bet neszinosi 
taip smarkiai kad praslinkus 
bertainiui galėjo susidurti su 
žeme. (

Suakmenėjau. Jaucziau kad 
man plaukai ant galvos -stoja.

— Tai kometa ! —tariau vie
nas -sau. — Zacharijoszius Pi
per turėjo teisybe!

Ir nepagalvodamas apie tai,

kas reik daryti, pasukau atgal 
ir kiek galėdamas leidausi in 
pasilinksminimo -sale. In pora'sakydamas:
minutu buvau jau ant trepu ir 
-sz a ūkia u:

— Kometa! Kometa! ,
Tai buvo laikas svarbiausio

jo gyvo pasilinksminimo. Mu
zika 'skambėjo, merginos rau
donos kai aguonos. Bet kada 
ant sales suskambėjo- baisus 
žodis “kometa” — toje valan
doje užstojo mirtina tyla. Ma
no prietelius Andrius paszoko 
prie manes ir užėmė man bur
na su ranka.

— Proto netekai? — atšilie- 
pe. — Ar tu czia netylėsi?

— Kometa! Kometa!..
Ant trepu pasigirdo daugy

bes kojų trepsėjimas. Visi sku
binosi laukan, moteres aimana
vo, nekurtos iszkeldamos ran
kas augsztyn -szauke:

— Pagelbos! Pagelibos!
Po- keliu sekundų -sale pasili

ko tuszczia.
Andrius paleido mane. Nete

kau šylu, pasirėmiau -ant lango 
ir žiurėjau in perimta baimes ir 
beganezia jaunimo mynią. Pa
galios apimtas nusiminimo, pa
sijudinau ir ,asz isz vietos.

Apaczioj daugumas ypatų 
sedi-neziu ant trepu vieszai pa
sakojo savo griekus. Vienas 
kalbėjo: “Imdavau didžias pa
kikenąs”; antras, “laikiau fal- 
szyvas svarst-yklas ”; treczias, 
“ apgaudinėjau kontaudamas. ’ ’

Visi kalbėjo kartu, kaip ka
da pertraukdami aimanavimu: 
‘‘Susimylėk ant mus, Pone!”

Pamaeziau pats sena duon
kepi ir teta. Abudu muszesi in 
krutinės kaip beproeziai. Bet 
tas man nelabai apėjo. Turėjau 
pakaktinai savo grieku.

Netrukus pavijau tuos, kurie 
bego prie vandenio czir-sžky- 
nes. Czionai net oras drebėjo 
nuo verksmo ir raudojimo. Vi
sli patvirtino kometos prisiar
tinimą o asz padariau p-atemi- 
jima kad jos didumas pasididi
no dukart. Nuo kometos sklai
dėsi žaibai o jos szviesa giliose 
tamsybėse iszrode kaip krau
jas raudona.

Mynia aimanavo ir sunkiai 
dūsavo.

— Viskas pabaigta! Pražu
vom e!

Toje valandoje -atsiminiau 
visus griekus kuriuos papil
džiau nuo proto ingavimo ir 
persigandau. Szaltas prakaitas 
apipylė visa mano kuna -ant 
mislies kad netrukus visi atsi
dursime in ugni.

Arcziausia manes stovėjo se
nas ubagas Baltazaras ant sa
vo lazdų, Pradėjau ji bueziuoti 
sakydamas:

— Baltazarai, kada busite 
ant Abraomo sosto, susimylėsi
te ant maiies, ar ne tiesa?

— Didelis isz manes griesz- 
ninka-s, ponas Kristijonai! — 
atsake ubagas -aszarodamas. — 
Sztai per trisdeszimts metu, isz 
tinginystes apgaudinėjau žmo
nes nes neesiu tiek daug rai-
szas...

Ir verkeme abudu laikyda
miesi glėbyje.

Taip klupojome gal bertaini 
laiko kad urnai atbėgo uždusęs 
maino prietelius Andrius. Pasi
bėgėjo pirmyn bet nieko nepa
matė, taigi gryžo Kapucinu 
ulyczia.

— Ko -czionai rėkaujate? — 
suszuko -piktai.

'Staiga pamate kometa.
— Po szimts budeliu, o ten 

kas ?
— Tai svieto- pabaiga, pone, 

— atsiduso ubagas.
— 'Svieto- pab-aiga?
— Taip, kometą!

Andrius baisiai užaimanavo-. 
Tuojaus leidosi iszilgai muro

— Pirmyn, paskui mane!
Visus nustebino toksai jo 

drąsumas ir asz pats, patrauk
tas jo tokiu -pasielgimu nusida- 
viau paskui ji. Palengva prie- 
kyn slinkome, nenutraukdami 
akiu nuo kometos kuri artinosi 
prie mus su greitumu milijoną 
myliu per sekunda.

Pagalios priėjome prie ker
tes seno Kapucinu klioszto- 
riaus. Kometa kaip tai pasikė
lė auksztyn. Kuo labiau mes 
prie jos artinomes ji vis auksz- 
cziau kilo. Turėjome vis labiau 
užriesti galvas -auksztyn, kad 
pagalios Andrius persikrei-pe 
visisžkai in užpakali ir eme 
žiūrėtis in virszu. Asz ėjau pas
kui ji per kokius dvideszimt 
žingsniu ir maeziau kometa' 
kiek tai isz szono.

— Ar bus tai iszmintinga pa- 
sieiti toliaus — pamislinau — 
kad staiga. Andrius sustojo, 
kaip inkastas.

— Tegul juos velniai — tarė 
patylomis. — Juk tai liktarne.

— Liktame? — paantrinau 
artindamasis, — ar-gi tai tas

i galima?
Ir žiurėjau su nuostaba.
Isztik-ro tai buvo sena liktar

ne kuri kadaise prigulėjo Ka
pucinams. Ji nebuvo niekados 
deginama isz tos paprastos 
priežasties kad Kapucinu jau 
nebuvo nuo 1798 metu o visi 
miestelio gyventojai eina gulti 
-sykiu su visz-tomis. Bet mieste
lio panaktinis Bourras, pasiti
kėdamas kad nakezia bus daug 
girtu -susimislino labai is-zmin- 
ingai, uždege liktarne idant 
praeinanti neinkristu klioszto- 
riaus ravan.

Dabar -aiszkiai matome lik- 
tarne-s rėmus. Liepsna buvo 
pirsz-to didumo bet vėjo in vi
sas puses pucziama didinosi ir 
nep-raseziausiai perstatė kome
ta.

Tai matydamas jau norėjau 
rėkti idant visus pensergeti 
kad -staiga mane Andrius su
laikė.

Tylėk -susimylėdamas! Ag 
nori kad paliktumem iszjuok- 
ti! Atydoš !

Greitai atkabino surūdijusi 
lenciūgą ir liktarne su trenks
mu nukrito. Pasprudome ko- 
greieziausia.

Mynia dar ilgai stovėjo bet 
kadangi kometa užgeso tas vis
kas pasibaigė tuo kad visi in- 
gavo daugiau drąsos ir nuėjo 
sau gulti.

Ant rytojaus buvo kalbama 
mieste kad kometa užgesus dė
kui senei Finkienei.

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,

gAPNORIUfr
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu į 
8 coliu ilgio - 5 % coliu ploczie

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

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., * 
MAHANOY CITY, PA-. USA J



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.
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O tuo tarpu laikas bėga. Jau 
saule nusileido, žmonių balsai 
ir paukszteliu eziulbejimas nu
tilo miszke, kas kartas darosi 
vis tamsiau. Onute palengva 
pagauna didis persigandimas 
ir baime. Persigandus tamsy
bes ir tylos, nedrysta jau net ir 
rėkti tiktai retkareziais atsilie
pia su liudnu praszymu: ‘1 Ma
tule, paimk savo Onute! ’ ’

Tuo paežiu laiku per pora 
varsniu nuo tos duobes, kurion 
mergaite inpuole, siauru misz- 
ko keleliu rituoja vežimėlis ku
riame pakinkyta dailus arkliu
kas. Vežimėliu važiuoja jau ne
bejaunas vyras. Vežimėlio ra
tai per medžiu szaknis balado- 
damiesi neleido tam vyrui va- 
'žiuojaneziam iszgirsti mergai
tes verksmo. Kad sztai urnai 
paskutinis vienas ratas vežimė
lio užsikabino esant tokiai tam
sybei už kelmo ir vežimėlis dru- 
cziai susipurtęs persiverte. Ge
rai iszvažinetas arkliukas tuo
jaus sustoja, pakeleivis pasi
kelia nuo žemes ir pradeda ran
kioti iszbarstytus isz vežimėlio 
daigtus ■— ir tik dabar jo ausi 
pasiekia Onutės verksmas. Isz 
syk neužsitiki savo ausims, 
mislina kad jam tas viskas tik 
sziaip rodosi — nes kur-gi to
kiame pamirsztame miszko 
kampe ir dar tokiame velame 
laike vaikas butu? Sustoja, 
klausosi, bet ne, tai ne klaida, 
bet dar aiszkesnis girdisi 
szauksmas: — “Mamyte! ma
myte!” Taigi eina keleivis ant 
to balso toliau ir po nekuriam 
laikui atranda biedna mergai
te.

— O tu ežia ka veiki? — 
klausia mergaites tempdamas 
ja isz duobes.

Onute nemoka apsakyti ko
kiu tai badu ton duobėn inpuo
le — bet yra labai užganėdinta 
isz pagelbos, perstoją verkus o 
matydama nepažinstama žmo
gų, nedrąsiai szvepa:

1— Pas matule? Asz noriu pas 
matule!

— O kur tavo matule? — 
klausia pakeleivis.

— Tenai — sako Onute rody
dama pirszcziuku priesz save.

— Tenai su vilkais? Kibą tu
ri būti negera motina jai tave 
taip apleido.

Ir paemes mergaite ant ran
ku sėdasi ant vežimėlio ir va
žiųjų 'taip sau toliau. Iszvažia- 
vus isz girrios, sutinka kelis 
žmones, parodo Onute apsaky
damas kur ir kokiu budu ja at
rado; klausia, ar kas kartais 
nežino prie ko toji mergaite 
prįklauso... Visi stebėsi tokiam 
atsitikimui bet vaiko niekas 
nepažysta. Keleivis tuo vis- 
kuom labai susirūpino nes jam 
reikia greitai keliauti namo, 
kelione dar ilga o nežino ka pa
daryti su atrasta mergaite? 
Kam-gi ja ežia palikti? Prie 
kelio riogso maža karezemaite 
prie kurios pakeleiviai tankiai 
'sustoja arklius pasiszerti ir da
bar taipgi jis pririszes arkli ir 
paemes Onute ant ranku ineina 
karezemon.

— Tegul bus pagarbintas !
— Ant amžių! — atsako gas- 

padine.
— Duokit man, gaspadin, 

degtines arba alaus o tam vai
kui, kuri atradau miszke, pieno 
ir szmoltelj pyrago.

— O del Dievo! — suszuko 
nustebus moteriszke; — o tai 
kur ponas atradai ta mergaite ?

— Miszke sakau ir tai di
džiausiame tankumyne, vilko

duobėje. Jau kaip tik galėjo 
rėkti nuo užkimimo.

— Dyvai, dyvai! — sako mo
teriszke; — keno tai ežia butu ?

Karczemninke žiuri in Onu
te o negalėdama sau atsiminti, 
pradeda jos klausti:

— Kaip vadiniesi?
— Onute — atsako nedrąsiai I 

mergaite.
■— O tavo mama, kaip vadi

nasi ?
— Mama —- sako mergaite.
— O tėti, kaip vadina?
— Krikszta-'tevis — paaisz- 

kino Onute.
— Turbūt tėvo neįtari, jeigu 

tiktai viena krikszta-tevi mi- 
navoja — aiszkina karczemnin
ke. '

— O kur gyvenate?
Onute tyli nes to klausymo 

nesupranta.
— Kur mamos pirkia? — pa

taiso klausymą karczemninke.
— Ten, ten! —sako vaikas, 

isztiesdamas priesz save ran
kute; po valandeliai vienok 
priduria: — kur darželis su 
kryželiais!

— Matote, ponas, tasai vai
kas turbut gyvena bažnytinia
me kaime gal didžiuose Paba
liuose, kurie nuo ežia už trijų 
verstu guli.

— O kad palaikytum ja prie 
saves — sako vyras, — gal kas 
kartais ir ątsiszauktu...

— O ka-gi asz su ja veik- 
cziau? Turiu savo trejetą, 
priek tam serganti vyra... o ir 
su paezia kareziama daug užsi
ėmimo; kur ežia man dar su 
svetimu vaiku apsisunkinti? 
Bet ja atiduokite vaitui ir jis 
tuom turi užsiimti; pagaliaus 
keliaujate toliau, juk czionai 
prie pat vieszkelio guli Didieji 
Pabaliai. Gal tenai randasi to 
vaiko motina ir ji gal pati at
ras tuos namus kuriuose gyve
na.

Pakeleivis nieko neatsako 
tik labai susirūpinės kad kar
czemninke jam tame reikale 
nieko negali pagelbeti. Tai-gi 
užmokėjas jai kas priguli, isz- 
eina isz karezemos, sėdasi arit 
vežimo ir važiuoja toliau.

Prisiartina prie bažnytkie- 
mio. Onute menuliui szvie- 
cziarit pamato kryžius, kyszan- 
ezius isz u'ž tvoros kapinyno ir 
isztiesus rankeles szaukia 
linksmu balsu:
_ penai matule, 'tenai! •
Pakeleivis mislydamas kad 

vaikas rodo in arti kelio stovin- 
czia trioba ir nudžiugęs kad ne
teks nors syki tos sau nereika
lingos bėdos, kuogreieziausia 
iszsodina isz vežimėlio Onute 
sakydamas:

— Kad pažinai savo vieta, 
tai sau viena skubinkis, nes 
man reikia greitai važiuoti na
mo. — O matydamas, kad vai
kas drąsiai žengia paszaliniu 
takucziu, sėdasi vežimėliu ir 
keliauja toliau sukirsdamas 
arkliuką idant dykai praleista 
laika vėl atgauti.

Onute tuo tarpu eina tiesiog 
in kapinyną. Radus uždaryta 
bromą, apeina aplinkui akme
nine tvora ir atranda vienoj 
vietoj mure gana didele skyle. 
Sugriuvusiais akmenais užsili
po ant virszaus, inlenda skylen 
ir tuojaus nusileidžia antron 
muro pusėn. Muro nebūta per 
daug augszto, tankiai suželus 
žole apsaugojo ja nuo susidau- 
žymo — ir vaikas pagalios pri
buvo ton vieton kur jo szirdis 
ji nuolatos trauke.

Nors ežia tiek daug yra kry
želiu, tiek kapeliu panasziu 
tam po kuriuom matule ilsisi 
bet nėra nei vieno su tokiomis 
geltonomis pieskomis. Vaiksz-

“Baisus Reginys” Iszszauke Palicija

Ana diena Bostono palicija aplaike žinia nuo užpykusių 
kaimynu buk prie namo Russell Dorr atsibuna nepaprastas 
nuogas reginys ir kad pribūtu sulaikyti toki pasielgimą. At
važiavo keli pa'licijantai su vii ežia pamatymo kokios nuogos 
moteriszkes ar merginos bet nemažai nusiminė kada pamate 
ponia Dorr laikanti nuoga savo 11 menesiu sūneli ant saules, 
kaip tai matome ant paveikslo. Palicija nuspjovė ir nuvažia
vo adgal, paliepdami motinai laikyti savo sūneli nuoga ant 
saules kaip ilgai norės. Sziadien ponia Dorr kitaip mausto 
apie savo kaimynus kurie inkisza savo liežuvi kur nereikia.

czioja mergaite pro kryželius 
ir kapelius smaukdama: “Ma
myte! Mamyte! Paimk savo 
Onute!” Kojukes jai alpsta, 
nuvargus mergaite norėtu at
silsėti, akeles jai merkiasi, — 
bet vargdiene neatbūtinai nori 
atrasti matule ir prie jos atsi
gulus užmigti. Pagaliaus pa
ežiam© kapinyno kampe pama
to kalneli apklota szviežiomis 
geltonomis pieskomis:

— Tai ten! Tenai matule gu-

Mergaite suranda paskutines 
savo sylas, perlenda per tan
kiai suaugusius krūmas, atstu
mia szaliri žydinezio putino 1 
szakeles ir parpuola mieganti 
ant sZviežiai supilto kapo.

— Matule! Mrftule! — szau- : 
via nudžiugus Onute ir iszsitie
sia ant smileziu; blakstienos 
nutįsusios nuo verksmo akeles 
uždengia, užmiega sau ramiai 
ant kapo mislydama kad guli 
prie savo mamytes.

* * • *

Nakties migla dar buvo ap
klojus žemo. Snaude dar 
pauk'szcziai savo lizduose ir tik 
vienas laksztingalaš atsiliep
davo tyliai dainuodamas ir vai
todamas ant savo sunkaus liki
mo. Bet netrukus pradėjo ausz- 
ti ir raudona rytmeczio szvie- 
sa prasimusze per czystus lan
gelio stiklus stovinezios ant 
kalno pamiszkej liesniko trio- 
beles. Tos szviesos spindulys 
puolė ant balai pataisytos lo
vos, apszviecziant veidą ir akis 
tenai mieganezios moteriszkes. 
Pusiau iszbudus isztiese ranka 
prie szale stovinezio lopszio ir 
pradėjo ji supti nors isz to lop
szio nesigirdo jokio kūdikio 
verksmas.

Nes ant nelaimes jau nuo ne
dėlios lopszelis buvo tuszczias. 
Mažas kūdikėlis kuris jame ne
seniai dar miegojo sziadien jau 
amžinai užmigęs ir užbertas že
mėmis ...

Turbut iszbudus moteriszke 
tai sau atsiminė nes atsisėdus 
ant lovos pradėjo laužyti ran
kas ir raudoti. Verke ilgai, bet 
visiszkai tyliai. Po nekuriam 
laikui ramiai atsistojo, idant 
savo krutėjimu neiszbudinti 
nereikalingai vyro ir pradėjo 
rengtis. Bet vyras taip pat ne
miegojo tuo kietu, \ akmeniniu 
miegu kokiu paprastai miega 
sunkiai nusidirbę žmones ir 
jam rūpestis neleido ramiai 

i miegoti ir miegant užmirszti 
. visus tuos savo sopulius. Atve-

re taigi akis o matydamas jau 
paezia apsirengusia dedanezia 
jau ant galvos skepeta paklau
sė:

— Kur rengiesi Katriuk?
Moteriszke nekuria valandė

lė tylėjo susilaikydama nuo 
verksmo pagaliaus liūdnai at
siliepė :

— Eisiu pas Onute.
Vyras nuleido akis nes ji ap

ėmė didele gailestis atsiminus 
savo brangiausia nuostoli ta- 
cziau pergalejaiš savo didi susi
judinimą, pradėjo meiliai savo 
paežiai perszneketi.

— Katriuk, ka tu darai? 
Tiek naktų be miego praleidai, 
tiek sunkenybių ir nesmagumu 
pakelei, tiek (priek: tam asza.ru 
musu nelaimėje iszliejai, kad 
tavo kūne vos tik duszia jau 
laikosi ir iserodai kaip nuo 
kryžiaus nuimta! O dar dabar 
be jokio reikalo, vieton atsilsė
ti ir sytas atgauti, atsikeli sy
kiu su auszra idant bėgti ant 
kapinyno ir tenai sau sopulius 
didinti. Juk tavo verksmas 
Onutės neprikels isz numirusiu 
o gal dar motinos aszaros ja ap
sunkina esant jai aname svie
te. Tu Dievo valios neatmainy
si o kaip sau visiszkai sugadin
si sveikata, tai man liūdnumą 
vėl padidinsi. Atsigulk ir dar 
biskuti pramiegok...

— Kad asz miegoti negaliu, 
asz negaliu mislyti apie ka ki
ta kaip tiktai apie savo mie
liausia kūdiki, apie savo siera- 
tiszka dalia! Juk jau ketvirta 
kūdikėli ant kapinyno palaido
jome. Ar asz dėl to sopulingai 
gimdžiau, locna krūtimi penė
jau, bovinau, glamonėjau, glau
džiau prie savo krutinės, idant 
po tam ta viską atiduoti že
mei?! Už ka Dievas mane taip 
sunkiai baudžia? Juk niekam 
jokio pikto nepadareme; kodel- 
gi taip sunkiai turėtum kentė
ti?...

— Tylėk, moteriszke, tylėk! 
nes Ponas Dievas už tavo tokia 
kalba mus gali dar arsziau nu
bausti.

— Arsziau! O kokios ant 
svieto nelaimes būna arszes- 
nes?

— Miela, mano ir brangi, juk 
mudu esame dar jauni, priesz 
mus gyvenimas platus... Dėkui 
Dievui mums viskas laimingai 
klojasi, metai in metus galime 
ka nors susiezedyti... Galima 
iszauginti dar ne tik vaikus, 
bet galima dar sulaukti ir anū
ku...

Moteriszke apsiliejo karezio- 
j mis aszaromis, puolė ant keliu 
■szale lopszio, kuri apsikabinus 
pradėjo raudoti, narakavoda- 
ma ant savo sunkaus likimo, i 
Vyras ja ramino kiek tik gale-' 
damas ir kiek mokėdamas, bet I 

j ji nieko nenorėjo klausyti, 
I szaukdama kad nusiramins tik 
l tada, kada ir ji pati szale vai
keliu žemeje asiguls. Pagaliaus 
vyras aįsiliepe:

— Ar žinai kas man užėjo ! 
ant misliu? O tai vyresnes po
nios žodžiai, netekus mums tre- i ...i ežio musu vaiko. Atsimeni? — 
“Priglauskite kokia sieratele 
— kalbėjo -— auklėkite kaip 
savo locna o pamatysite kaip 
jums vaikai augs.” O kad mes 
taip ir padarytumem...

Katre nustojo verkus ir su 
nuosteba pakele galva.

— Kaip tai? — paklausė — • 
o ka toki norėtum padaryti ?

— O sztai, jeigu tu ant to su
tiksi, tuojaus, kad ir rytoj, nu
keliausiu in bile miestą, tenai 
isz prieglaudos nameliu pasi
imsiu maža sieratuka ir tada 
galėsime sau ji auginti, kaipo 
savo locna vaika.

Katre vėl pradėjo verki.
— Kas man isz svetimo vai

ko! Juk tai vistiek nebus mano 
Onute. Svetimas vaikas nieka
dos neužvaduos sava; dar ar
sziau bus man su juom nes ji
sai man nuolatos atmins mano 
numirusius vaikus ir man bus 
nuolatos kartybių pilna szirdis. 
Ne, ne! Asz nenoriu svetimo 
vaiko, asz reikalauju Onutės! 
Manosios Onutės, kuri numi
rus tenai, .ant kapinyno guli 
prislėgta pieskomis... O! mano 
mylimiauses vaikeli! Mano 
miela Onute! — szaukia be ža
do, gailesties apimta moterisz
ke.

Ir neklausydama vyro per
spėjimu, verkdama iszbega isz 
pirkios.

Bėga biedna motina takeliu 
einaneziu in kapinyną o asza- 
ros per jos sudžiuvusius vei
dus kaip žirniai krinta. Nesuti
kus pakeliui nieko, atsiekia sa
vo tikslą, atidaro kapinyno 
vartus ir tiesiog žengia prie 
■szviežio kapo, pasislėpusio už 
putinu krūmo.

— Onute mano, Onute! Kur 
tu esi brangiauses mano vaike
li! — szaukia laužydama ran
kas.

— Asz ežia esiu, matule! — 
atsiliepia silpnas, drebantis, 
bet pilnas džiaugsmo balselis 
ir nuo kapelio pasikelia maža 
mergaite, trindama užmiegotas 
akeles ir isztiesdama sudžiuvu- 
ses rankeles in suakmenėjusia 
isz baimes ir nusistebėjimo mo
teriszke. (Da bus)

Ka Man Reiszkia
Demokratija

Sveikos Mislys

Pabaiga svieto1 užstoja, 
Vyrai nuo mergicu ne- 

pasikavoja,
Susitarusios kelios valkiojasi,

Po pakampes
Ant kampu lauki i Sukatomis, 

Po tam guli per
Nei

dairosi.

visa diena 
eliomis,

Ir da mamuke valfi pagamina, 
Valgyti dukreb ragina, 

Varpai ant pamaldi in bažny- 
cziaszaūkia, 

O dukrele lovoje knarkė.
Ka isz tokiu ateiyje galima 

tikėtis,
Jeigu bambilcis nįktimis myli 

valkiotis ?

Viena Malianojais jauna 
ajoterele,

Taip planietos Maso pabijojo, 
Kad in viena urvanuvežliojo, 

Ir taip baisiai lusilake,
Eidama namo vos n krike ne- 

iniverte,
Nesvietiszkai guides buvo 

pigerus,
Net iszbaugino mašs vaikus, 

Na ir galas švieti praėjo, 
Ir vežliodama naro nuėjo.

Bostone gumas datf giliuoja, 
Ten konia visos lėrginos 

mamoja,
Ne vienos burma m o gurno 

iszpryta,

(Atsižymejas Amerikos dar
bo vadas, p. Sidney Hillman’as 
buvo vienas isz insteigeju 
Amalgamated Clothing Work
ers of America 1914 m., septy
ni metai po jo atvykimu in 
Jung. Valstijas isz Lietuvos. 
Nuo to laiko jis buvo szitos 
svarbios unijos prezidentu. 
Hillman’o straipsnis yra penk
tas eileje straipsniu apie De
mokratija, kuriuos raszo gar- 

j sus czia-gime ir kitataueziai 
Amerikiec.ziai del Foreign
Language Information Ser
vice. Pareiksztos mintys 
straipsniuose yra autorių.)

Tie, isz musu, gimusieji už
sienyje, kurie pergyvenome 
diktatoryseziu prispaudimus 
ir baisumus, žinome, kaip tik
rai invertinti Amerikos demo
kratijos palaiminimus. Mums 
demokratija reiszkia nevien 
laisvo žodžio privilegija ir pa
sielgimą pagal musu sanžines 
paliepimo, bet reiszkia proga 
dalyvauti procese sutverti ge
resni pasauli. Žinome, idant 
apsaugojus iszitas pamatines 
teises, mes turime rasti kaip 
aprūpinti pilno-laiko darba ir 
ekonomiszka apsauga tiems, 
kurie dirba su rankomis ir pro
tu. Ta galima atlikti tik su
jungtoms pastangoms visu 
laisves mylėtoju.

Sziadien, spėkos veikia už
sienyje ir musu szalyje tik su- 
judinimui rasiniu ir tikejimisz- 
ku fanatiszkumu ir neapykan
tos, tikėdami taip perskirti 
progreso spėkas ir susilpninti 
ju pasiprieszinima bendram 
prieszui ir prakirsti kelia su- 
varžinti ir ju demokratiszkas

'Nuo <ausu lyg auscrypicszta. lejsos jr laisvas- insteigas.

§ Yra niekszystos grąžei 
iszkalbetos, taip kaip yra dau
gelis kvailiu puikei parėdytu.

§ Tankei žmogaus būdas 
mainosi, — isz szyksztuoliaus 
stojasi iszlaidus o iszlaidus sto
jasi szyksztuolium.

§ Daugelis yra tokiu žmo
nių kurie neturėtu ka kalbėt 
jeigu jiems butu uždrausta kal
bėt gerai apie save o blogai 
apie savo kaimynus.

§' Kodėl žmones nekenezia 
savo geradeju o taikstosi prie 
tu, nuo kuriu likos paniekinti? 
Todėl kad žmones papratę už 
gera piktu atsimokėti.

§ Del ko laikrasztis “Sau
le” yra taip prasiplatinęs po 
Amerika? Del to, kad yra sma- 
giauses ir aiszkiauses laikrasz
tis skaityti visiems.

Nekurios ir ant vajonu gieda, 
Ir ten godžiai gma ėda, 
Ten biznis geli eitu, 

Jeigu kas guma prdavinetu,
Su' gurbeliu priibažnyczios 

sėdėtu,
Centelius su sau; iminėtu.
Asz isz szalies turėjau, 

Ten net vemt padėjau, 
Tai mergelesie kas,

Labai bjąurualalykas,
Dabar visi in Bosna važiuos, 

Ir patys peikahos,
Kad tai nekurtos Lergužes gu

lt minta,
Niekad nepavao norints be 

palios krimta.
❖ ❖ ❖

Shenadoryje t atsibuvo, 
Vienos poreleszliubas

atsibuvo,
Kokia tai nasde vaikina 

nutvėrė,
Pas vaita už spndp nuvede, 

Na ir suviziavojo.
Be tojo vaitelio noro,
Ve, ka gala daryti, 
Jeigu taip re jo būti.

Ar sziadien gys, to nežinau, 
Bet stacziipasakau,

Isz tu miltu onos nebus, 
Vaikinas nuos in svietą 

iszpus!

Vienam mielyje Masa- 
cziužes,

'Ten randasi los mamužes,
Kuriu vyranetuvoje 

ubagauja,
O josios ežiais lėbauja,

Sziadien aj tai daug ne
sakysiu,

Ant kito ko pasilaikysiu, 
■Gal tosigyva-naszles, 

Savo karszbasiutima parneš, 
Bet jei nepasitaisys,

Tai gaus r mano kūmos kad 
neasturgali kraipys, 
Nsimylesiu,

Kr joms lupsiu.

'Sziadien, Amerike, labiaus 
negu kada nors praeityje, yra 
svarbu sujungti žmonių vieny
be ir apgalėti rases ir tikėjimo 
artificialiszkas užtvaras, kurie 
sulaiko juos nuo susivienijimo 
apsaugoti ir paplatinti Ameri
kos demokratija. Pilnai tikiu, 
kad Amerika nepasiduos dik- 
tatoryseziu demogogijai ir jog 
suvienyti žmones istos petys in 
peti prie progreso tako, iszrisz- 
dami problemas, kurios priesz 
mus sziadien stovi rėmuose de- 
mokratiszku insteigu.

—F.L.I.S.

Gelbėk Savo
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.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta 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 redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

asza.ru


Žinios Vietines
-—- Subatoje .pripuola Szv. 

'Marijos Panos Sniegines.
— Daug vaiku serga kriok

ite. Daktarai pataria vaikus lai
kyti atskirai nuo kitu vaiku.

— Kelias vedantis in Yates
ville pradėtas taisyti nes nuo 
kokio tai laiko buvo jisai bai
siam padėjime kad negalima 
buvo privažiuoti prie tojo kai
melio. Automobilei turi dabar 
važiuoti pro Mahanoju pakol 
kėlės bus pabaigtas.

— Mieste malszu po pikni- 
iku ir iszvažiavimu bet kožnas 
laukia su nekantrumu 15 die
nos Augusto, Lietuviszka Die
na, kada tai buna viena isz di
džiausiu dienu musu parkuose.

—i Kazis Ramanauskas ir 
Stasys Braznauskas ilsz Hart
ford, Conn., ana diena lankėsi 
musu miesto. Prie tois progos

Naujas Budas Iszrinkimo Patogiu Merginu
S AULE ” M ATT A NOV CITY. P£.

in savo vyskupą, apraszyda-
mas apie nepaprasta atsitiki-

Dabar lalifornijos patogi os merginos yra mieruojamos 
su maszina) ne per sudžius, kaip tai kitados išbrinkdavo pa
togias mergnas. Toji maszina. vadinasi “Shadowgraph” kuri 
pamieruojaįnerginos visa pavidala ir parodo ar ji yra tinka
ma ant patekimo kontesto.

ma koki jis turėjo tarp laukiniu 
žmogedžiu kurie ji sugavo ir 
parenginejo ant iszvirimo di
deliam katile. Paskutinėjo 
valandoje mirties, atėjo jam 
mislis in galva, prakalbeda-. 
mas in laukinius: “Ne vėlinu 
jums mano mylimi valgyti ma-1 
no mesa, nes yra labai kieta.” 
Po tu žodžiu, paprasze vieno 

jisz laukiniu, kad jam paduotu 
peili ir su szaltu krauju pasi- 
raitojas kelne, atpjovė szrno'ta 
kojos ir padavė stovincziui va

rdui. Laukinei viro szmota me- 
' sos per ilga laika, ant galo pa
ragavo, nuspjovė ir pripažino, 
kad misijonieriaus mesa yra 
niekai. Tokiu budu iszgialbe- 
jo savo gyvasti, nes szmotas 
mėsos nupjautos kojos, buvo 
gumas, nes misijonierius turė
jo guminia koja.

Bankietas Priesz Mirti Del Szito Žmogaus

Del szito žmogaus, kuris ph Bradley, isz Brooklyn, N. grajiną ant piano, Claude Jose 
Y., 300 jo draugai ir pažinstam paszarvojima. Nelaimingas i iszkele jam bankieta priesz jo 
žmogus turės mirti už kokios k pripažinimą. Bet Claude nenu-eliu sanvaicziu, pagal daktaru 
sim'ine tokiu viroku ir taji vak ergą jis neiszgydoma liga ku-ara linksminosi su sveteleis. S 
rios daktarai negali iszgydyt ir turės mirti.

atlankė ir “Saules” redysta, 
po tam iszvažiavo in New Yor- 
Jka pamatyti Svietine Iszkelme. 
R i—r Turime primyt kad mu- 
jsn gerai žinomas daktaras Bur- 
Ice (Lukszaitis) vela iszejo ant 
(Mokyklų Direktoriaus ateinan- 
Įeziuose rinkimuose. Daktaras 
ĮBurke padare daug gero del 
jmusu tautiecziu paskirdamas 
Įkelis mokytojus in publikines 
piokyklas ir rūpinasi kad musu 
[tautos vaikai butu paskirti 
taipgi ant visokiu dinstu. Ne- 
įĮŽmirszkite ji laike rinkimu.

TIKRA JO PRAVARDE.
’ - ----------------

Teisėjas in Žydą — Kaip 
vadiniesi ?

Žydas —. Tuojaus, ponas tei
sėjau.

*” T...: Sakyk greicziau.
Ž. —— Tuojaus.
T.. Klausyk, kaip man ne

pasakysi, tai asz tau galva per
skelsiu !

Ž... :Niu, as sakau, as vadi- 
liuosiui Joszkus Tuojaus.

Isz Vi:u Szaliu
SURADO SENOVĖS KAPA

1,300 MffU SENUMO.

London, iiglija.,— Jeszko- 
tojai senovjzku užlieku ana 
diena surad senoviszka kapa 
buvusio Agio—Saksoniszko 
vado, kuris buvo palaidotas 
daugiau ka? 1,300 metu adgal 
arba 639 mte. Buvo tai seno
viszka valę kurioje likos pa
laidotas grsus vadas tosios 
tautos. Rdini surado apylin
kėje Ipswik.

Jeszkotoii atidengė tojo va
do didele kiti kurioje radosi 
kaulai vad o su juom radosi 
visokios jangenybes kokias 
neszioda^y-tuose laikuose 
kaip: Pauoszai isz bran
giu akmer, sidabro ir aukso, 
auksini dleli kanda ir bran
gius indusVisi radinei nuvežti 
in Ipswichnuzeju del istorisz- 
ko tyrinejno.

BRANGUS
CZEBATAS

VAGIS PAVOGĖ ŽMOGE
LIUI CZEBATUS KURIUO-

SIA RADOSI 1,000 
DOLERIU.

Czenstakava, Lenk., -— Mi
kalojus Jablonski, pardavės 
savo ūkia, nuvažiavo in mies- 
sta padaryti bizni. Ant nelai
mes susipažino įsu kokiais tai 
valkatais, kurie nugirdė žmo
geli, numovė jam czebatus, 
kuriuose buvo insisiuves tūks
tanti doleriu. Kada žmogelis 
iszsiblaivino, fpranesze pa'lici- 
jei apie savo nelaime, ir melde 
kad surastu jo czebatus. Tuom 
laik vagis nežinodamas apie 
brangius czebatus, nuėjo pas 
žydą ir pardavė juos, už pen
kis zlotus. Ta ipaczia dien pir
ko tuos czebatus Mikola Sit- 
koski už penkiolika zlotu.

Žmogelis laikydamas czeba
tus po pažasezia ir stovėdamas 
prie -stalelio, ant kurio gulėjo 
laikrasztis, perskaitė apie va
gyste czebatu. Inkiszo ran
ka in vidų ir pajuto pamuszale 
ka toki kieto, isztraukdamas 
dvi bumaszkas po penkis szim- 
tus.

Buvo tai isztikruju didelis 
skarbas del vargszo, bet būda
mas teisingu žmogum, nunėsze 
czebatus ant palicijos stoties. 
Locnininkas teip buvo nu
džiugęs atgavimu savo czeba
tu ir pinigus jog už tai apdova
nojo žmogeli szimtine už jo tei
singumą.

POPIEŽIUS PATARĖ MO
TERIMS KAD RĖDYTŲSI 

PRIGULINCZIAI.
Vatikano Miestas.,— Popie

žius Pijusa-s XH ant savo mė
nesinio susirinkimo kardinolu, 
apreiszke del visu moterių, 
kad duotu gera pavyzdi del vi
su moterų ant viso svieto redy- 
damosios prigulinczei. Ypatin
gai nevaikszczioti be panezia- 
ku, neneszioti trumpu szle- 
biu ir su trumpoms ranko
vėms. Nepasiseks Popiežiui 
invykdyti toki paliepima nes 
sziadienines moterėles daro 
saviszkai rengdamosios kaip 
joms patinka.

$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. i ‘
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY. PA. 1

TIME TO GT-
an žlactic

Galite sau linkiai ir be ru- 
pesties važiuoti t, vakacijos; 
žinodami kad pstti valgomi 
daigtai, mesa ir ržove ir t.t 
nepasigadins jeigturit namie 
elektrikine ladaurtokiu budu 
busite tikri kad vias randasi 
szviežiam padėjin nereikes 
iszmesti sugadytu (gtu, priek 
tam suezedinat ir liga.

Pirkite elektrikiiįaudaune
dabar.... sziandien!

'• PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMNIJA 
IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

Jeigu busite ant Svietinės Iszkelmes New rįe įaį
pamatytike “Modern Electrified Earn”

NASZLE KURI NIEKAD 
NEMATE SAVO VYRO.
London, Anglija.,—Ana die

na atplaukė in Liverpool i Ki- 
niete Wong Chin, kuri atliko 
kelione 9,000 myliu tolumo, 
kad gautis pas -savo vyra, su 
kuriuom, pagal Kiniszka pa
protį susivineziavojo per laisz- 
ka. Pribuvus in Liverpool!, 
jauna Kiniete, kuri niekad ne
mato savo vyro, dažinojo buk 
josios vyras mirė dvi sanvai- 
tes priesz josios atvažiavima Ir 
ji pasiliko naszle. Vyras mirė 
kada ji buvo kelionėje ant ma
riu. Draugai mirusio vyro, už
siėmė nelaiminga naszlele ii’ 
davė jai prieglauda.

KAIP MISIJONIERIUS ISZ- 
SIGIALBEJO NUO 

SUEDIMO.
London, Anglija., ■— Zanza- 

bariszkas misijonierius Rev. 
Roy Nelson, prisiuntė laisžkeli

PAMISZELE ISZKASE SA
VO VYRA, KAD PASIIMT 

NĄjyęp.
Lodžius, Lejikr,— Dažiureto- 

jas vietiniu kapiniu Martynas 
Skyba, ana vakara patemino 
ant kapiniu kokia tai motore, 
kuri stengėsi iszimt lavona sa
vo vyro -isz atkakto kapo. Kada 
pri-sartino prie ' moteres, toji 
paregėjus dažiuretoja, sukli
ko ne savo balsu ir mėtėsi kaip 
pasiutus kate aiit jo. Dažiu- 
retojas būdamas drūtesnis už 
motere greitai apvaldė ja, sn- 
riszo ir nunesze in savo grin- 
czele, duodamas* tuojaus žinia 
palicijei kas atsitiko.

Palicije isztyrinėjo buk tai 
yra Zofia Saniukie-ne,’ kuri isz 
gailesties netekimo savo myli
mo vyro, staiga neteko proto ir 
norėjo pasiimt lavona savo vy
ra namo, manydama; kad ji 
palaidojo gyva. • 'Lavona vela, 
užkasė ant savo vietos, o mote-i 
re patalpino prieglaudoje del’ 
pamiszeliu .

GERA RODĄ DRAUGO.

— Ko tu Mikai teip nuliū
dęs? — užklau-se Petras savo 
draugo.

—■ Asz nežinau kas su ma
nim darosi. Vietos del saves 
nesurandu.

— O ka tu veiki parejas 
nuo darbo, ar gal ka skaitai?

—■ Ka skaityti, nenoriu ne 
skaityt. Po teisybei, kol skai- 
cziau “Saule,” tai buvau svei
kas bet -dabar kaip sulaikė ir 
nuo dvieju menesiu ne skaitau, 
tai del saves vietos nesurandu. 
Atnesza in czionais szventus 
laikraszczius bet nei vienas 
prie iszirdies nelimpa ir tiktai 
da labinus žmogų užpykina.

— Tai matai, kad “Saule” 
yra palinksmintoja nuliudu- 
jsiu!... '

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

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

No. 10S Vaidelota, apisaka isa 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35o

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bia, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų:, Nedarykia 
akfrtumo 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 
<j$rbininko. 182 puslapiu..........35e

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo įsėlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; 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 
jisfi 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 sziauczius; Isztikimas su? 
lūs; .Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo šzalija; Vaidutis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................35c-t. ;

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 RLizbaininku. 45 puslapiu.. .15c

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

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
ckialbtojas. 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. .■’.24 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 pustysiu; 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
mus prigauna. 58 puslapiu..... 15«.

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu... .35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtas 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 .................................15c

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

No. 140 KetUIrios 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; Nuopolei 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 naktį.. 
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 .............................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 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- 
mas; 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 r- 
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 .......... ............................

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

No. 160 Keturiolika istorijų A. 
pie Po laikui; Onytės laime,-Per nė- 
atsarguma in balta vergija; Pusiaii- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniū; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, niėė>. 
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 ,iė 
Krepeszius; Kampelis duonos; isz.ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.-.. /.25c

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

No. 163 Penkios ■ istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo BeJaisvU; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu........ .....25c

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
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...,. .2fte

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 malkaker- 
ežio. 121 puslapiu..................... 25e

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig’C 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valąndoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15e

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai iv 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi! 
Preke ...........................................Ill

J
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