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Isz Amerikos
28,000 ŽMONIŲ BUS 

PRASZALINTI
NUO “WPA” DARBU.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos darbo administratorius 
szia sanvaite praszalins nuo vi
sokiu WPA darbu daugiau 
kaip 28 tukstanezius darbinin
ku — viso 'bus praszalinta apie 
58 tukstaneziai in kėlės san- 
vaites vėliaus.

Visi 'tieji, kurie jau dirbo per 
18 menesiu, bus praszalinti o in 
ju vietas kiti aplaikys sziokius 
tokius užsiėmimus kad ir jiems 
duoti proga užsidirbti ant pra
gyvenimo. Pennsylvanija isz- 
duoda ant užlaikymo bedarbiu 
apie 10 milijonu doleriu kas 
menesi o ant rankos turi tik 
100 milijonu ant tojo tikslo.
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KAD JI PAMĖTĖ PATI.

Nukrito Su Automobi- 
lium 150! Pėdu ir 

Iszliko1 Gyvas
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Nusistebėjo Suv. Vals
tijų Pasielgimu

51 METAS

14 METU MOTERE PAGIM
DĖ SAVO ANTRA ĘUDIKI.

Pennsboro, W. Va. — Ketu
riolikos metu motina glamonė
ja savo aszjtubniu svaru dukre
le kuria pagimdė ana diena liu- 
ledama kad ji savo gyvenime 
niekados neturėjo ‘lėliukės su 
kuria butu galėjus bovintis. 
Toji kūdikis—motere yra pati 
Q3. .motn j’armflrij) Inlin Staple, 
house. Vien tik jos motina bu
vo prie jos laike gimdymo. Jau
na motere savo pirmutini kū
diki pagimdė 1938 mete kuris 
mire in menesi laiko vėliaus.

Viena sanvaite kožna meta 
Faszistu vadai susirenka kad 
parodyt savo draugams kad ir 
jie ne kudikei ir turi parodyt 
savo drūtuma. Sztai Achille 
Starace, 55 metu, Faszistu sek
retorius, nesza ant pecziu dvi
rati laike marszo ir tai laike 
didelio karszczio, per kėlės my
lės.

Williamsburg, W. Va. — Ig
notas Drasda, 50 metu, mirė 
ana diena nuo szirdies ligos. 
Kėli menesei adgal Ignoto mo
tere pamėtė ji su ketureis vai
kais pabėgdama su prielaidi- 
niu ir nuo tojo laiko Ignotas la
bai buvo susiruipines ir nubu
dęs paskui savo draugia kuria 
labai mylėjo. Parejas isz ka
syklų pajuto dideli skausmą 
szirdije, atsigulė ir tuojaus mi
re. Burdingbosis ir jo pati ne
norėjo užsiimt laidotuvėms to
dėl ji palaidojo jo draugai su 
kureis dirbo ant miesto kapi
niu bet surinko pinigus ant 
kasztu palaidojimo. Nelaimin
gi vaikai likos atiduoti in mies
to prieglauda.

SU KIRVIU
PRISPYRĖ VYRA

KAD EITU IN BAŽNYCZIA.

UŽVYDUS VYRAS BET GAL 
TAME TURĖJO GERA 

PRIEŽASTĮ.
Morlgantown, Ohio. — An

drius Gargus, parejas netikėtai 
isz darbo, užtiko savo Magdu- 
ke gerai Užsitraukusia isz prie
žasties kriksztynu kurias buvo 
iszikelia jos kaimynai. Apie 
Magduike tupinėjo kaip garnys 
kokis tai Mikas Rokosz, jaunas 
ir gana patogus vyrukas. Vy
ras tai (pamatęs puolė in dideli 
užvydejima, isztrauke revolve
ri ir szove in taji “gaiduką,” 
sužeisdamas ji mirtinąj. An
drius matydamas pavoju, szo- 
ko per ianga ir dingo tamsumo
je nakties ir lyg sziai dienai da 
nesugryžo namo. Mikas badai 
pasveiks.

Rockwood, Kans. — Ray- 
mon d Barnagad, negalėdama s 
ilgiaus nukensti szvento gyve
nimo savo pacziules ir jos gi
miniu, padavė in suda meldi
mą ant persiskyrimo nuo savo 
dievotos davatkėlės, paduoda
mas priežasti buk jo motere ji 
privertinejo su kirviu eiti in 
bažnyczia du kart ant sanvai- 
tes o kada jai pasiprieszindavo 
tai toji su kirviu ji privertine
jo o prie to prigialbinejo jos 
szeimyna.

Daugeli kartu toji davatkė
lė panaudodavo ant įsavo vyro 
ir peili. Ilgiaus negalėdamas 
dalaikyt tuju kerszinimu, buvo 
priverstas jeszkoti (persiskyri
mo nes nenorėjo eiti in dangų 
su sukapotu kunu. Persiskyri
mą aplaike.

PLAKE SAVO PACZIULE 
PER 18 METU.

Emmetsburg, Md. — Mrs. 
Rože Burak, Slavoke, pati ar- 

, timo farmerio, apskundė savo 
vyra už muszima jos per 18 me
tu ir apleidima jos su keturiais 
vaikais, neduodamas pinigu 
ant jos užlaikymo. Negana to, 
vyras nueidavo pas mėsininką, 
nusipirkdavo mėsos ant vardo 

: savo paezios, iszsivirdavo, pats 
snv-alajMavoA1 ablMsdaam utį. 
mus. Vyras likos aresztavotas 
ir pastatytas po kaucija.

nuo mirties 
dick, isz New 
tomobilius, B 
nukrito niB 
augszczio. K

SURASTA ANT PIEVOS.

Camden, N. J. — Lavonas nu
žudytos merginos likos suras
tas tarp Harleigh ir Vesper 
ulycziu, prie kapiniu, kuri pa
gal daktaru nuomone likos už
smaugta ant smert po tam isz- 
mesta isz automobiliaus. Buvo 
tai Vanda, duktė Rev. Vlado 
Dvoreckio, prabaszeziaus Len- 
k'iszkos Baptistu bažnyczios. 
Mergina taji vakara nusidavė 
in miestą pirkti paneziakas ir 
nuo tos valandos ja niekas ne
matė pakol tėvas nusidavė in 
lavonyczia ir ten pažino lavo
ne savo dukrele. Tėvas net ap
alpo isz gailesties ir nubudimo.

Apriliaus menesyje du nepa- 
žinstami vyrai privertė ja in- 
sesti in ju automobiliu ir'važi- 
nejo ja po visa aplinkine. Ka
da ja iszleido isz automobiliaus 
kerszino ja nužudyt jeigu kam 
nors apie tai papasakos. Palici
ja karsztai jeszko žudintojaus. 
Visa aplinkine baisei inirszo 
ant žudintojaus merginos.

Nemažai nusistebėjo Japo- 
niszkas ministeris Tatsuo Ka- 
wai, kada dagirdo buk Suv. 
Valstijos pertrauke sutarti su 
Japonija kad daugiau nepri- 
imines Japonisžko tavoro už 
tai kad Japonija nepaguodoja 
padarytos sutarties su Suv. 
Valstijoms kad iszpildys tie
sas ir neužklupines ant Ameri- 
koniszku turtu ir gyventoju 
Japonijoj.

Isz VisuSzaliu
ISZPANAI

SUSZAUDE 53
UŽ NUŽUDINIMA MAJORO.

Burgos, Iszpanija.,— Praei
ta sanvaite, Iszpaniszka val
džia suszaude apie 53 ypatas>, 
kurios dalyvavo suokalbi,jo nu- 
žudiiiimo majoro Izaoko Ga- 
baldono. Majoras likos nu- 
szautas mirtinai per tris vyrus 
kurie paprasze majoro kad 
juos pavėžintu in artima mies
teli ir kada insigavo in auto
mobiliu, nuszove majora ant 
smert.

Palicija tuojaus pradėjo jesz- 
koti ir daugiau prieszu ir su
rinko net 53 kuriuos suszaude 
pulkais po 10 ir 15 ant syk. 
Buvo tai visi žmonys kurie val
de kitus ir jiems paliepinejo ka 
turi daryti. Palicija tikisi da 
daugiau surinkti kaltininku.

19 METU MOTERE NUŽUDĖ 
SAVO 41 METU VYRA.
Buzzard Flat, Md. — Barda- 

miesi beveik per visa sanvaite 
apie savo varginga gyvenimą, 
ant galo negalėdama nukensti 
visokiu užmetinejimu per savo 
41 metu vyra, Leona Draper, 
19 metu, lauke pakol jos vyras 
nuėjo dirbti ant lauko po tam 
priselinus paskui ji, pasiėmus 
karabinu, vienu szuviu in szir- 
di nužudė savo vyra. Po tam 
darbui nuėjo pas kaimyną ir 
paszauke ant telefono szerifa 
kad pribūtu ir ja uždarytu ka
lėjime.

Motere nesenei pagimdė kū
diki ir nuo tos dienos tarp to
sios nėdarinktos poros buvo 
nuolatos nesupratimai.

NUOTAKA PABĖGO SU 
“BROLIU” PO SZLWBUI.
Yonkers, N. J. — Palicija 

czionais aresztavojo porele ku
ri pabėgo isz Cleveland, Ohio, 
ir nuo kokio tai laiko gyveno 
czionais kaipo vyras ir motere. 
Jaunos moteres vardas yra 
Ona Rukovski o prielaidinio, 
Augustas Maszkevicz, kuris 
buvo Rukovskiui už broli die
noje jojo sžliubo.

Kada motere likos atvežta in 
palicijos stoti tai aiszkinosi: 
“Kada likausi suriszta mazgu 
moterystes su Rukovskiu, su
pratau kad padariau klaida 
nes savo vyro niekad nemylė
jau. Pamylėjau labai Augusta 
kėlės sanvaites priesz szliuba o 
kuris taja diena patarnavo 
mums kaipo “brolis.” In kėlės 
dienas po vinezevonei .susita
rėm abudu iszbegt ir buvome 
lyg sziol labai laimingi. Nors 
mane ir sugražins adgal pas 
mano vyra tai su juom niekad 
negyvensiu.” — Ka daryt su 
tokia moterėle?

PAPAIKO TIKĖDAMAS 
DAUG IN BURTUS.

Nazareth, Pa. — Mrs. Arabe- 
la Sterners, 38 metu, taip inti- 
kejo “raganoms”, burtam ir 
visokioms raganystoms kad 
stailgai iszejo isz proto ir turė
jo būti patalpinta in pamisze- 
liu prieglauda Readinge. Jos 
vyras szitaį’p aiszkino apie jo 
motere: “Mano motere buvo 
labai didele lengvatike ir bai
sei tikėjo in visokius burtus, 
užžadus ir inspejimus, po visa 
narna buvo paženklinus viso
kius kryželius ir ženklus tiks
le prasza'linimo visokiu užkei
kimu. Tankei su manim ginezi- 
nosi buk asz ne esmių jos vyras 
o asz turėjau ja pertikrinet per 
kėlės valandas buk asz esmių 
jos vyras ir tėvas musu devy
nių vaiku. Nuolatos ji lankyda
vosi pas burtininkes kuriu mu
su aplinkinėje randasi užtekti
nai.”

UŽ

NELAIMES PRISTŪMĖ 
PRIE ATĖMIMO SAU 

GYVASTIES.
Whatley, Mass. — Dvi san

vaites adgal Povylo Borovskio 
brolis likos surastas tvarte, su 
perskdltu pakausžiu, negyvas. 
Praeita Subata jo motere stai
ga! apsirgo ir likos nuvežta in 
ligonbute mirsztanti. Utarnin- 
ke ugnis sunaikino du namus 
padarydama jam bledes ant 
deszimts tukstaneziu doleriu.

Matyt, buvo tai per didelis 
smūgis del tojo žmogelis ir ne
galėdamas paneszti tuju rupes- 
cziu ir bledžiu, likos surastas 
negyvas su perszauta krutinę, 
nusiszaudamas ant smert.

JI

te re apteikti; 
kimus ant ■ 
goribute in™ 
kiau. Ant 'žem 
matome moterį 
ligonbuteje.

Irs. Edna Bur- 
forko, kada au- 

■•iame važiavo, 
Įilto 150 pėdu 
fnts automobi-

Mpftas ’PetruiLT- 
■ažus apdras- 
■ir apleido li- 
»s dienas pas- 
įsnio paveikslo 
kada ji radosi

MAŽAS VYRAS YRA 
“NO GUD.”

Erie, Pa. — James McCue 
pareikalavo nuo savo prisiege- 
les persiskyrimo kad su juom 
pasielgdavo kaip su kokiu ne
valininku o tai isz priežasties 
kad James buvo mažo ūgio 
žmogelis. '

Laike perklausymo James 
kalbėjo sudžiui: “Mano pati 
iszmetinejo man ne karta kad 
negali ilgiaus gyventi su tokiu 
pipiru kaip asz; esmių tik pen
kių pėdu augszczio ir sveriu 
112 svaru o mano gyvenimo 
prisiegele turi pelikes pėdas ir 
devynis colius augszczio ir 
sveria 239 svarus. Su manim 
niekados neiszeidavo in mies
tą ir tankei užduodavo man per 
žanda už mažiausia priežastį 
ir ant galo nutariau su tokia 
boba daugiau negyventi”... Sli
džia susimylėjo ant nyksztuko 
ir sudaužė ju moterystes pan- 
czius.

“MOTINĖLĖ, NESIŽUDYK, 
KAS PASILIKS SU 

MUMIS.“
New York. — “Motinėlė ne- 

mis, negalėsime apsieit be ta
vęs, bukie su mumis. ’ ’ — Taip 
tai melde 11 metu Pranukas sa
vo motinos, Mrs. Miriam Kan
tor, 32 metu, kada motina ap- 
reiszke jam kad atims savo1 gy
vastį. Motina atsake (šuneliui 
kad ji iti’k tyczia jam kalbėjo 
jog atims sau gyvasti bet kada 
szeimyna atsikėlė ant rytojaus, 
rado motirA, ant saidvoko ne
gyva. Nelaiminga iszszoko isz 
szeszto augszto. Tėvas apreisz- 
kė kad jo pati buvo labai nusi
minus isz priežasties bedarbes 
ir stokos pinigu ant iszmaitini- 
mo savo s'zeimyneles. Nelai
minga motere paliko tris ma
žus vaikus.

SŪNŪS NORĖJO UŽMUSZT 
TĘVA IR MOTINA.

Burlington, Ind. — Apsi
ginklavęs su karabinu, 24 metu 
rearce Benson norėjo nuzuayt 
savo gimdytojus. Motinai pa
leido szuvi in pilvą o tėvui in 
krutinę. 'Tėvus nuvežta in li- 
gon'bute. Iszgama sūnūs po tam 
darbui iszbego in kalnus ban
dydamas sau atimti gyvasti 
persiszaudamas in kakia bet ji 
žmones surado ant rytojaus 
pusgyvi.

Sūnūs nuo kokio tai laiko- 
sirgo o tėvai gailedamiesi jo, 
paliepė nustot dirbti ko sūnūs 
nenorėjo padaryt ir isz to kilo 
barnis su baisia pasekme.

DEVYNI ŽUVO NELAIMĖ
JE SU EROPLANU.

•„ .. . t.. . ■ ; •.

London, Anglija. — Laike 
manevru su eroplanais, artimo
je Toilerton, du karisz’ki ero- 
planai susidūrė ore; Keturi vy- 
r ai prigėrė North mariose o ki
ti sudege degancziam eroplane. Kiti iszsigiaroejo szokuami su 
paraszutais.

TRUMPOS ZINUTĖS

DESZIMT METU VAIKAS 
JAU TURI ŽILUS 

PLAUKUS.
Laiksburg, Pa. — Nemažai 

yra nusistebėja visi daktarai 
isz aplinkines isz priežasties 
nepaprastos permainos de- 
szimts metu vaiko, Stepono 
Morris, kurio plaukai persi
mainė ant žilu, kaip žmogaus 
turinezio 70 mėtų amžiaus. Ste
pono du broliukai ir sesute yra 
nebylei. Tėvas
motina 50 met l

turi 60 metu o

KUNIGAS ISZ NETYCZIU 
PASZOVE KITA KUNIGĄ.
Kansas City, Mo. — Be vil

ties iszlikimo gyvu, guli czio- 
naitineje ligonbuteje kunigas 
George W. King, paszautas isz 
netycziu per savo dranga kuni
gą John T. Murphy, laike szau- 
dymo in cieliu. Kunigas Mur
phy patraukė vamzdi pisztalie- 
to būdamas tosios nuomones 
kad jau daugiau nesiranda ja
me kulku, tuo kart kunigas 
King ėjo prie cieliaus, szuvis 
puolė o su juom ir kunigas 
King.

Philadelphia. — Kokia tai 
puikei pasirėdžius motere atė
jus prie gazolino stoties apsi
liejo save gazolinu ir užsidegė. 
Kada ja užtiko, visos drapanos 
buvo ant jos sudege irjnotere 
buvo negyva.

Philadelphia. — Charles Fa- 
vato, 36 metu, likos nužudytas 
per savo 'broli akyse jo paezios 
ir 12 metu sūnelio o kada ji pa
licija apsiaubė ir ketino aresz- 
tavoti, pats sau pridejas ta re
volveri nusiszove.

Round Lake, N. J. — Du 
Amerikoniszki kariszki eropla- 
nai susidūrė ore ir du lekioto- 
jai likos užmuszti ant vietos.

RUSIJA PASKOLINO KI
NAMS 140 MILIJONU 

RUBLIU.
Chungking, Kinai. Sovie

tine Rusija paskolino ana die
na Kinams 140 milijonu rubliu 
o 'kad rublis sziadien yra ver
tas tik 20 centu todėl Kinai ap- 
laike apie 700 milijonu yenu. 
Nesenei Suv. Valstijos taipgi 
paskolino Kinams 25 milijonus 
doleriu. Anglija taipgi pasko
lino 25 milijonus doleriu. Tieji 
pinigai bus sunaudoti ant ve
dimo tolimesnes kares su Ja
ponija ir pirkimo amunicijos ir 
maisto.

JISAI DVYNAS, JI TAIPGI 
DVYNE — NA IR SUSI

LAUKĖ DVYNUS.
Norristown, Pa. — Ana die

na paeziule kunduktoriaus 
Benjamin Dickson, apdovano
jo savo vyra dvynukais—sune- 
leis. Dvynuku tėvas taipgi pa
ėjo isz dvynu o ir jo diedukas. 
Pati kunduktoriaus yra itaipg' 

' dvyne. Nepaprastas gemolo 
giszkas atsitikimas.

§ Kožna minuta, kožna die
na 35 žmones inlipa važiuoti in 
Pullmano geležkelio vagonus.

§ Amerikas parduoda kas 
minuta visokiu reikio aparatu 
už viena doleri, del Europos.

§ In Vokiszkus krutamuju 
paveikslu teatrus atsilanko 
tiek žmonių kad locnininkai 
aplaiko po 250 doleriu kas mi
nuta. i .

ŽIURKES SUKANDŽIOJO 
KŪDIKI; MOTINA ISZ 

BAIMES APALPO.
Dobroczyn, Lenk.,—• Motere 

kromininko, Jokūbo Szatsleino 
iszgirdus verksmą savo mene
sio amž. kūdikio1 apie pusiau
naktyje, iszlipo isz lovos- ir 
nuėjo pažiūrėt kas jam atsiti
ko. Kada uždege žvake, pare
gėjo baisu regini: Rankutes 
kūdikio buvo baisiai apgrauž
tos kaipo ir kojukes. Motina 
teip persigando, kad apalpo 
prie kūdikio vyges. Dvi dide
les žiurkes nubėgo nuo vyges.

Ant josios riksmo adbego 
jos vyras gialbet motere ir kū
diki. Paszauktas gydytojas 
apžiurėjas kūdiki, tarė kad tu
rės mirti nuo žaiduliu. Loc- 
nininkas stabu likos paszauk- 
tas ant atsakomybes nes nesi- 
stenge isznaikinti daugybe 
žiurkių kuriu priviso po visa 
narna. Motere pasveiks isz sa
vo baimes.



‘‘SAUI.E’’ MAI rAIstqv CITY. PA.

Kas Girdėt
Vafgas yra baisus valdyto

jas žmogiszko gyvenimo.
Žmones su silpnu budu nega

li atsispirt vargui ir eina ant 
dugno prapulties.

Tokiam tai padėjime radosi 
Izabele Farrell. Vyras jos ran
dasi vaistiniam kalėjime už ko
ki ten prasižengimą o ji pasi
liko viena, todėl pasijeszkojo 
sau kita gyvenimo dranga su 
kuriuom susilaukė kūdiki.

O kad jau turėjo keturis ma- 
žiulelius, todėl savo naujai gi
musi kūdiki pardavė kokiai tai 
bevaikiai szeimynai už 50 do
leriu. Apie tai dagir’do valdžia 
ir paėmė ja ant atsakomybes.

Vargingai motinai buvo 
graudu persiskirt su savo kū
dikiu ir dabar geistu ji turėti 
vėla prie saves.

Kaip valdžia tai perkratines 
tai sunku pasakyt bet yra tai 
sunkus padėjimas moteres kuri 
isz didelio vargo turėjo leistis 
ant kelio paleistuvystes ir pri
versta parduoti savo kūdiki.

Tokiam tai varge randasi 
milijonai žmonių tam pagarby- 
tam Amerike,

Baisi žudinsta likos papildy-' ežia, bet Januszeviczius vis 
ta kaime Varma, Rusijoj. Dvi tiek jos nevede ir net szalin- 
merginos isz tojo mažo kaime- Į tis pradėjęs nuo jos. Tadamer- 
lio pasiutisžkai insimylejo in gina palsiryžo suviliotojui at- 
vietihi “diaezika”, (Pravosla-jkerszyti: isz vieno asmens ji 
vu klieriką), stengdamosios(slaptomis pasiėmus revolveri 
viena kitai ji paveržti bet dia-1 
czikas iszsirinko sau patoges
ne o kitu suvis nenorėjo žiūrėt.

Paniekintos merginos nutarė 
jam už tai atkerszyt ir iszverė 
savo neapykanta ant nekaltos 
merginos su kuria diaezikas 
mylėjosi. Abidvi drauge užklu
po ant merginos, iszvilko ja ant 
kiemo, aplaistė jos veidą su 
karboline ruksztimi, baisei su- 
musze ir sužeidė ir paliko ant 
vietos. Nelaiminga su sužeis
tais vidureis nuveže in ligon- 
b’ute kur in kėlės valandas vė
liaus mirė,

ArJgi ne szetoniszkas atker- 
szinimas bobiszko pasiutimo?

ir Janusevicziui atkerszijo.
Paliktame laiszke ji sugesti- 

navo,- kad nusiskandinsianti, 
bet isz tikrųjų ,pesczia mėgino 
nueiti in Latvija, kol krimina
line palicija ja sulaikė.

Chicaginis laikrasztis “Tri
bune” užmetineja valdžiai kad 
toji iszdave 15 bilijonu doleriu 
,be reikalo nes padėjimas czio
nais Amerike visai nepagerejo 
ir nepersimaine nes sziadieni- 
nis padėjimas yra tokis, kokis 
.buvo 1932 mete.

Bankai nors turi užtektinai 
pinigu bet juos neskolina. Ki
tados galėjome pasiskolyt pini
gu isz banku kiek norėjome 
bet isziadien sunku pasiskolin i 

džia vis skolina pinigus ir jau 
tiek paskolino kad jau negali
ma daugiau skolint. 'Todėl isž 
kur tdliaus pasiskolint pinigu 
ant užmokėjimo tolimesniu 
skolų?
b. -------- ::--------

In laika 25 dienu New York o 
valstija aplaike padotko nuo 
paperosu, imdama po du cen
tus už pakeli, net 2,245,679 do
lerius ! In laika vieno meto vaiz
džia surinks puikia suma pini
gu nuo paperosu. O tu, Ameri
kos gyventojau, mokėk už tai!

| kuknia praustis kad sztai savo 
senovės o dabar isz grabo par
vesta, paregėjo ponia. Perim
tas nemaža baime nubėgo pas 
kita gizeli apsakydamas jog ju 
ponia, kuri priesz meta numi
rė, kuknioje pasirodė. Baime 
puolė ant abieju ir tiktai tada 
apsimalszino kada kupezius 
apie tai apsakė kas stojosi.

Kaip balsas varpo taip toji 
; žinia pasklydo po miestą. Žmo-
■ nes, kaip paprastai, akyvi ad-
■ bego priesz narna kuriame kup- 

vo visados p įsigrūdęs pirki- 
kais ir viskas jam vedesi gi- 
liukningai ir pagal norą. Bet 
kas ji labiausia laimingu dare 
tai jo paeziule kuri buvo labai 
patogi. Kupezius taip joje my
lėjosi jog gatavas buvo ciela 
jurta ir gyvasti prarast negu 
lesios netekt.

Kas vienok ant, laimes gali 
tikrai remtis? Juk tai yra ant 
svieto daigias atmainingiau- 
ses. Sziadien ant vežimo, rytoj 
po vežimu.

Tai ir kupezius iszpažino nes 
liga jo paeziule paguldė in lo
va, czia atėjo smertis ir paėmė 
jam ka turėjo ant svieto bran
giausia ir ka daugiausia mylė
jo-

Oj veike, verke nebagelis, 
jog akmuo butu pasigailejas, 
bet tasai verksmas ir dejavi
mas nieko jam nepagelbėjo. Ta 
savo brangiausia skarba pri
verstas buvo atiduot žemei.

Po szenmeną ne tiktai nepa
liovė verkes Įbet 'kožna diena 
vaikszcziojo !prie jos kapo 
melstis. Nesimeldė už jos du- 
szia bet prasze Dievo idant jam 
jo brangiausiji paeziule atgai
vintu.

Bet žmoni 
, su džiaugsm 

drasko ir apk

Nedc <nra 
Motere

Stasys

teismo 
Anta-

pavo kvailumo ir ant trecziod

Arba stebuk 
kurios tik irarga atnesze 

ku] icziui.

ingos gyduoles

Vienam mit ste gyveno kup
ezius kuris ba 
laimingiausia
jo turto gana mes jo kronas bu-

lai laike save už 
ant svieto. Ture-

žengt in vaiska, ka ir padare.
Prie vaisko ėjo jam gerai, nakties iszsigeres ant drąsos 

Buvo gražaus sudėjimo ir pui-" nusidavė pas užkasta prieteli, 
kiai vedesi, per tai aplaike atkasė, graba atidarė ir pada- 
dinsta seržanto. Tarp draugu re kaip reikėjo, 
buvo vienas su kuriuom kaip su 
broliu sutiko, jog vienas be an
tro negalėjo nurimt o ir su pas
kutiniu kąsniu dalinosi.

Viena diena eina taip sau 
abudu su savo prieteliu in už
miesti pasivaikszcziot kad 
sztai pamate priesz juos atei
nanti vaiskava virszininka. 
Ant apredalo pažino ji jog tai 
buvo jenarolas. Prie jo szono 
ėjo motere matomai jog tai yra

Tankei girdime kaip žmones ' 
kalba: “E, tu ’laikraszcziu tiek 
priviso kad ne skaitytoju neuž
tenka. ’ ’

Taip kalba tik žmones visai 
netoli matanti. Pagal Lietuviu 
skaitlį czionais Amerike tai 
laikraszcziu da per mažai. Lie
tuvei da mažai skaito o da ma
žiau užsiraszo laikraszczius. 
(Randasi daug tokiu kurie skai
tyt norėtu bet gailesi kelis do
lerius užmokėti už laikraszti.

Mažai randasi Lietuviu inte
ligentu — visas laikraszcziu 
skaitymas ir užlaikymas ran
dasi tarp darbininku.

Lietuviszki inteligentai ir di
desne dalis dvasiszkuju dau
giausia papratę skaityt svetim- 
tautiszkus laikraszczius.

Kol Lietuvei laikraszcziu ne
skaitys ir neuŽsiraszys, t oi var
gas bus laikrasztininku raszy- 
tojams ir nepakils ant augsz- 

Tesiiio laipsnio laetilvTszka' 
laikrasztjja.

Kas isz to kad isždavejai 
laikraszcziu neiszduoda tokius 
laikraszczius kūrie žmoniems 
patiktu skaityti tiktai iszduo- 
da del savo užganadinimo ir 
del “unaro.”

ISZ LIETUVOS

'Ana diena macziau motere 
kuri nereikalavo naujos skry
bėlės — gulėjo grabe negyva.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
,Toikis tai prasergejimas ran

dasi prie kožno skerskelio gele
žinkeliu. Norints toki praser- 
gejimai randasi prie kožno ge
ležinkelio bet nelaimes su kož- 
nu metu dauginasi pasibaisėti
nai. O tai už tai kad didesne 
dalis žmonių neklauso, nesu
stoja ir nežiūri, nesusilaikyda
mi prie geležinkelio bet važiuo
ja kaip paszelia pasitikti mir
ti.

Sztai praeita sanvaite Strom- 
ville, Indij'anoj, ekspresinis 
trūkis trenke in automobiliu 
kuriame važiavo farmeris su 
savo szeimyna susidedanti isz 
asztuoniu ypatų. Jeigu žmogus 
butu daugiau temines ant pra- 
sergejimo tai jo szeimyna szia- 
dien butu gyva. O kiek tai pa- 
nasziu žmonių randasi kurie ei
na lenktynėms su mircžia.

, Panamai ir musu gyvenime 
toki prasergejimai. yra duoda
mi žmoniems kaip turi gyventi 
bet ju niekas neklauso ir sta- 
cziai eina in pragare.

NUSZOVE PLESZIKA 
TARASEVIOZIU.

Josvainiu valse., Stosynes 
valdiniame miszke' tapo nu
szautas besislapstantis pleszi- 
kas, Pranas Taraseviczius. Jis 
kartu su plesziku Selezniovu 
nesenai buvo nakties laiku 
Liplifunu kaime insilaužes in 77 
metu amžiaus senutes Elenos 
Leonaviczienes namus ir sun
kiai ja primusze, kad atiduotu 
pinigus. Pradėjus senelei ne
savu balsu rėkti, pleszikai nu
sigando ir pabėgo. Rusas Se- 
lezniovas buvo neužilgo sugau
tas, o Taraseviczius, gerai ap
siginklavęs, pasislėpė miszke, 
netoli nuo Josvainiu. Kaip da
bar palicija miszke ji apsupo, 
jis pradėjo szaudyt, ir pats bu
vo nuszautas vietoje.

NELAIMINGA MEILE.
Gegužines1—Jonavos vieszke- 

ly buvo rastas nuszautas Fe
liksas Januszeviczius. Nuista- 
tyta kad ji nuszove Veronika 
Trakim'aite. Tos tragedijos 
priežastis buvusi nelaiminga 
meile.

Januszeviczius sU Trakimai- 
te abudu ukininkaieziai, kai-, 
mynai, ilga laika mylėjęsi. Ja
nuszeviczius žadėjęs Traki- 
maite vesti, bet vis atideliojes. 
Toliausi Trakimaite tapus nesz-

kaip motina Mokino
DUKTERĮ “AMATO.”

Kaunas.,— Apygardos teis
mas sprendė reta byla.

In kaltinamųjų siuola buvo 
pasodinti ulyczios moteris An
tanina Stukeliene ir 
Numgaudais.

Juodu abudu ir ligi 
buvo laikomi kalėjime,
nina Blokszyte dar jauna bū
dama isztekęjo už Karolio Snu
kelio ir gyveno Pasvalyje, bet 
trejata metu su vyru pagyve
nus persiskyrė, nes ji pradėjo 
gyventi palaida gyvenimą. 
Stukelis parėjo kiton tikybon 
ir susituokė su kita.

Isz bendro Blokszytes gyve
nimo su Stukeiiu gimė duktė 
Liuce, kuri tėvams skiriantis, 

, liko pas tęva ir jau buvo insto- 
jus in Pasvalio 'gimnazijos pir
ma klase, bet belankant gimna- 

. zija Liucei buvo sumažintas el- 
: gesio pažymys., del to Liuce 

kitais metais nebuvo atleistą, 
o tėvas nepajege mokslapini- 
giu už dukterį sumokėti, tai 
mergaite gimnazija ir apleido. 
Motina jau ankseziau buvo at
vykus in Kauna ir verslą susi
rado ulyczioje.

Liuce atsidūrė Sziauliuose 
pas savo senele. Sužinojus, 
kad duktė yra Sziauliuose, 
motina pradėjo jai raszinėii" 
laiszkus ir kviestis pas šaVe, 
o vėliau nuvažiavo ir dukteri 
atsivežė in Kauna.

Atvežus dukteri in Kauna, 
motina paskui save 12-13 metu 
amžiaus mergaite mėgina isz- 
tempti ih ulyczia. Kaip jauna 
mergaite neklauso, verkia, tai 
motina ja musza ir kankina.

O kas tas ponas Numgau- 
das? Tai jau baigės universi
tetą studentas, vienos studen
tu korporaicijos narys, 29 me
tu amžiaus, turejas nebloga 
tarnyba vienoje valdinėje in- 
staigoje!

Tas “tautos pažiba” nekar
ta atsiduria pas Stukeliene. 
Stukeliene Numgaudui nori 
“isznuomoti” ir savo dukteri,' 
bet duktė verkia, prieszinasy 
tai motina dukteri smarkiai su- 
musze, viena syki, szaltam orui 
esant, ilgai laike ja koridoriu
je, antra syki paklupdė ir verte 
ilgai klūpoti.

Pinigus isz Numgaudo moti
na paima už save ir už dukteri.

Stukeliene pusiaukeleje ne
sustoja: ji primokina dukteri 
sakyti kad vienas mokytojas 
kaltas mergaitei ir Stukeliene 
tikisi isz mokytojo gauti kelis 
szimtus litu už “paslapties” 
iszlaikyma.

Bet ir szito sumanymo Stu
keliene neinvykde, nes kita, su 
ja gyvenusi, gatves moteris ne- 
iszkente matydama Stukelie- 
nes elgesi su savo dukterimi ir 
pranesze policijai.

Policija szias niekszybes isz- 
kele aikszten, Stukeliene su 
Numgaudu buVo suimti ir ati
duoti teismui. '

Kauno, apygardos teismas 
Stukeliene ir Numgauda pripa
žino kaltais ir nubaudė po sze- 
szerius metus sunkiuju darbu 
kalėjimo.

žuviai visada 
love artymo 
ėjo ji. Isz to- 

pėzius jau ne 
vaiksztinejo 
nakti.

esi ciela meta, 
stojo priesz ji,

sios prie 
diena bet 
ant kapo ii

Taip tau J?
Viena nakti 

kada ant kaip) raudojo, kokia 
tai balta dvaiia ir kalba in ji 
idant paliauti 
daigtu praszyt ir apie gyvas
ties sugrąžinimą nepraszyt nes 
yra karta nusprensta jog žmo
gus turi numirt. Tai tokia mal
da yra prieszinga norams Die
vo ir gamtos o ir yra nusidėji
mu.

Kupezius vienok ant to ne
paisė nes ateinanezia nakti 
vėl nuėjo melstis ir raudot. 
Czia vėla pasirodė jam ta pati 
dvasia ir vela jam perdestinejo 
jo kvailybe. Davinėjo rodą at- 
siduot ant valios Dievo ir apie 
tai užmirszt.

Kupezius ir dabar nepaisė 
ant prasergejimu ir papeikimu 
nes ant treczios nakties vela ei
na melstis. Vėl stojo priesz ji 
ta pati dvasia ir tarė:

— O kad prisispyręs niekini 
Dievo tiesas ir nuolatos klabi
ni idant tavo paeziule atsikeltu 
isz kapu, tai ir jo turėsi bet ži
nok jog su ja nebusi laimingas. 
Sztai, tė ffleczkute o joje yra 
stebuklingas aliejus; atkasės 
duobe patepsi negyvėles smil
kinius o ji atgis del tavęs. Da 
yra laikas susilaikyt nuo to o 
busi laimingu.

Tai pasakius toji dvasia isz- 
nyko. • t

Kupezius nudžiugęs nubėgo 
namon špato ir sugryžes ant 
kapiniu tuojaus atkasė kuna, 
paskui padare kaip buvo jam 
insakyta o | ant jo didelio 
džiaugsmo pdti isz numirusiu 
atsikėlė ir už 
de namon.

taip nepanasziu

taboriais parsive-

ežius gyveno, norėdami apie ta 
stebuklą savo akimis persitik- 
rint.

Bet in kroma niekas neatei- jo pati. Musu kareiviai imasi 
davo, tiktai stovėdami lauke | del atidavimo garbes jenarolui 
inkiszinejo galvas per duris ir 
per langus nes in viduri niekas 
nedryso ineiti. Tai-gi dabar ir 
kupezysta nesiejo, niekas nie
ko nepirko ir tavorai pleko su
dėti ant lentynų. Vieni isz bai
mes nepirkinejo, o kiti bjauri
nėsi tenais pirkinet kur žmo
gus, kuris jau buvo numiręs ir 
per ciela meta gulėjo žemeje, 
dabar czion būna.

Turtas kupeziaus mažinosi 
kas diena. Jisai, suprasdamas 
jog netrukus stosis ubagu, nu
sprendė persikelt kur toliaus 
in svietą kur žmones apie tai 
nieko nežinos o ir niekas ji ne
pažins ir vela gales puiku san
deli vest. Tame tai mieryje ap
garsino jog visus tavorus par
duoda o tiktai reikalingiausius 
su savim paims.

Atėjo ant galo diena iszva- 
žiavimo. Tryse, tai yra: jis, jo 
pati ir vienas tarnas kuri sau 
pasiliko, sėdo ant vežimėlio, 
vienu arkliu pakinkytu, su rei
kalingiausiais daigiais, aplei
do miestą ir nusidavė in kelio
ne.

Po cielai diadai keliones rei
kėjo pamrsiyt ir apie nakvyne. 
Pasitaikė karezema. Ten susi
laikė, kupezius ėjo pas gaspa- 
doriu paklaust apie vietos del 
nakvynes. Szinkorius pasakė 
jam jog tiktai viena turi grin- 
czia de1! ženklyvesniu ypatų bet 
ta, ant ju muiliuko jau užimta 
per jenarola kuris keliauda
mas apsinakvojo.

— Bet jeigu ponas norėtu 
drauge su juom vienoje svetai
nėje nakti praleist, tai einu pas 
ji papraszyt apie tai. Kupezius 
ir kupeziuviene džiaugėsi isz to 
jog bus vienoje svetainėje su 
taip ženklyva ypata, noringai 
ant to tiko; jenarolas taip-gi, 
dažinojas nuo szinkoriaus jog 
atsakanti draugai pribuvo, pa
vėlino noringai. Tarnas su ark
liu likosi patalpinti inforteje.

Kada jau ant gero apsistojo 
ir pradėjo sznekucžiuot apie 
szi ir ta, ant kart kupeziui pri
siminė jog taja pleczkute su 
stebuklingu aliejum užmirszo 
tiktai pasakė jog labai brangu 
daigia, kurio nevilkindamas 
turi gryžt, sėdo ant arklio ir su 
staigumu nujojo.

Ant rytojaus kada sugryžo 
adgal in karezema, arkli pasta
te inforteje ir inėjo in svetaine 
kur buvo paezia palikes su je- 
narolu bet jau nerado nieko, ne 
jenarolo ne paezios! Bėga pas 
szinkoriu ir klausia kur jo pa
ti ir jenarolas pasidėjo? Szin
korius pasakė jam jog jenaro
las nakczia iszvažiavo sakyda
mas jog jam taip iszpuola o 
apie jo paezia nieko nežino. Da 
labiaus susirūpino jog ir savo 
skryneles su pinigais nerado o 
ir brangiu daigtu. Kokis ji 
smutkas ir Skausmas apėmė tai 
negali apsakyt. Neturėdamas 
kA daryt, pardavė arkli ir veži
mą, tarnui užmokėjo kiek pri-

Nebaszninkas adgijo ir szir- 
dingai jam padekavojas nuėjo 
sau in svietą tolyn kad jau nie
kad jenarolui ir prasižengusiai 
paežiai in akis ne pareit.

Nežinodamas ka dabar pra
dėt nes jau in vaiska nenorėjo’ 
eiti, pristojo pas viena kupeziui 
ant tarnystes vest knygas kup- 
cziszkas. O kad buvo mokytu 
vyru, ypatingai kupezystoje, 
tai ir puikiai kupeziui vede ro- 
kundas. Ėjosi jam gerai, o kad! 
žiurėjo kupeziaus turto kaip 
savo locno ir priek tam buvo 
teisingas, paėmė kupezius ji už 
pusininką. Už keliu metu uždė
jo pats sau kroma ir vėl buvo 
bagotu kaip pirma. O kad savoi 
paežiai kuri ji taip begėdiszkaį 
apleido, jai buvo tik iki smert 
prisieges, o jau buvo numiręs, 
tai ir taja moteryste laike už 
pabaigta.

Apsipacziavo tada antru! 
kartu.

Viena diena kada sau sėdėjoj 
pakajuje ir ant keliu supo ma
ža vaikiuką, ineina kokia taiį 
suskurus ir suvargus ubage. 
Buvo taip nuvarginta jog ne
galėjo atsakyt jai prieglaudos. 
Dave jai kampeli grinezioje d 
ir reikalinga užlaikyma. Bet 
ubage kasdien ėjo menkyn ir 
buvo galima suprast jog ilgai 
negyvens. Prijautė tai ir ji ir 

■ noringai norėjo ta vargingą 
, gyvastį pabaigt, kad ne tas, ką 
. ja baisiai ant sanžines sunkino.

— Ak, —- kalbėjo tankiai, ji! 
, — kad jisai butu gyvas, kad! 

galeezia nors ant keliu ji per- 
praszyt ir iszmelst pas ji atląi- 

. da už baisu prasižengimai ,

kad tame, o galybe! seržantas 
pažino savo paezia jenaroliene- 
je. Kaip stulpas nutirpęs sto
vėjo ant vietos ir savo akimis 
nenorėjo tikėti idant taip tik
rai butu. Rodėsi jam jog tai 
sapnas bet nebuvo sapnas tik 
buvo tikra, baisi teisybe. Nė 
tiktai su juom tas stojosi bet ir 
jenaroliene pažino isz arti sa
vo vyra kuri taip nedorai pa
niekino, jog net nuo baimes ap
alpo. Jenarolas gaivina apli
pusia o kada atsipeikėjo, klau
sė priežasti apalpimo. Toji jam 
pasakė jog tasai seržantas bu
vo jos vyru, jog tai yra tas pats 
kur toje karezemoje apleido 
kada jisai sugryžo užmirszto 
daigto.

Jenarolas negalėjo to už
mirszt o ir isz galvos sau isz- 
muszt jog atsirado jos vyras. 
Jaute jisai kaip ir kožnas jog 
tai yra prieszais tiesas svetimo 
paezia prisisavint. Ka czia da
ryt ? Sztai sumislino kokiu no
rint budu prisisavintos paezios 
vyra nudangint ir tokiu budu 
ant visados motere pasilaikyt. 
O kad turėjo galybe savo ran-, 

vUVxl rtxxat xr^ov- K-i^pcziUb pi

Kada jau i^zauszo, vienas isz
želiu nubėgo in gulėjo o pats pastanavijo in-kupcziaus gi

gales.
Iszmislino ant jo paskala jog 

jisai sprendžia ant gyvasties 
karaliaus ant ko pastate netei
singus 'liudininkus. Apie to
kius žmones ne sunku pasirū
pint. Buvo kitados, yra ir da
bar o ii- visur. ,Už mažus pini
gus gausi neteisingu budinto
ju. Toki yra niekiausi isz žmo
nių o teisinga bausme ar nuo 
avietines valdžios ar nuo Dievo 
daeis juos visados ir tikrai. 
Tankiausia toki latrai jau ant 
žemes būna nuo Dievo nubaus
ti.

Ir musu nelaimingas seržan
tas negalėjo ant savo apsigyni
mo turėt jokio iszsiteisinimo. 
Inmestas in kalėjimą, po trum
pam tyrinėjimui likosi apsu- 
dintas ant smert — ant nukir
timo.

Jo isztikimas prietelius atė
jo pas langeli kalėjimo atlan
kyt ji ir suramini. Kada jau 
buvo po virokui, nelaimingas 
tare in savo prieteli, kuris pas
kutini karta atėjo ji palankyt:

— Klausyk, mylimas drau
gai! Kada jau busiu nukirstas 
ir užkastas tai ateik nakczia, 
atkask duobe, atidaryk graba o 
isz tosios pleczkutes kuria tau 
duodu, pridejas galva prie 
kaklo patepsi su tuom aliejum 
nukirsta vieta, taip-gi ir smil
kinius o asz atgysiu.

Draugas jo prižadėjo ta pa
daryt.

Po nukirtimui ir palaidoji
mui kūno, tuojaus jo priedelis 
nueijo nakczia ant vietos ant 
kurios likosi užkastas kūnas ir 
pradėjo su špatu atkasinet. Bet 
taip ji baime apėmė jog pamė
tė kasės ir parbėgo namon. Ki
ta nakti vela nuėjo bet ir da
bar perimtas balta e parbėgo. 
, Pamislines net perpyko ant

idant pripažintu priesz ji, kasi 
jai taip labai kenke, jog gal, 
kada apie tai pasakis del josiosi 
palengvins, tada isz'pažino, jog 
paklausė viena karta karcže-< 
mbje būdama kelionėje glamo- 
naus jenarolo ir su juoin, aplei
dus locna vyra pabėgo o pas
kui pati stojosi priežastim joj 
smertieis.

Kupezius girdėdamas ta isz- 
pažinima, pažino ant kart savo 
nedora paežia ir kad del josiosj 
palengvint sopulius, prisipaži
no taip-gi priesz ja jog tai jią 
yra jos senovės vyras, jog yra 
gyvu ir viską jai atleidžia. Pas
kui josios klausė kokiu budu 
atėjo ant taip didelio vargo, 
ant to atsake jog laike kares 
jos antras vyras buvo iszdavi- 
ku 'įpvynes ir kada karalius 
persitikrino, liepe ji smerezia 
nubaust. Ji likus, dasilauke 
paskutinio vargo o ir isz to ga- 
vo neiszgydoma liga. Tada nuo, 
keliu metu turėjo ubagaut.

Netrukus po tam numirė o 
jos pirmutinis vyras, iszkele 
puikias szermenis ant kuriu at
siminęs sau senovės meile ir 
apie visus atsitikimus, grau
džiai verke.. —Isz Angelsko

yPNDRIUg
Su 283 Naujai* Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu 
coliu ilgio - S įį coliu ploczio8

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateitoje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineiš apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKA3 - CO., I 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A, J
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Žinios Vietines
— Ateinanti Utarninka pri-Į 

puo'la bažnytinis apvaikszczio- 
jimas In Dangų Ėmimas Szv. 
Panos Marijos.

— Viena isz didžiausiu Lie- 
tuviszku Dienu bus apvaiksz- 
cziojama ateinanti Utarninka, 
15 Augusto. Bus tai tikras Lie- 
tuviszkas atpuskas Lakewood I 
parke ir Sidabrinis JubilejusĮ 
— 25-ta Lietuviszka Diena.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- Abiems Draugams 
Karszta

SAULE"

Isz Viiu Szaliu Iszpaniszkos Gražuoles Pribuvo In Amerika

♦■*-*->c-*-M<*-M<-M<->c-M<******-Mc*** .----- ---------------------------- j
1914 1939■

25-ta Lietuviu Diena
Sidabrinis Jubiliejus

UTARNINKE 
RUGPIUCZIO-AUG. 15, 1939 

LAKEWOOD PARK, PA.

— Mahanojaus vandens ...PROGRAMAS...
kompanija davė užmanymą 11-ta vai., ryte Iszkilmingos 
parduoti miestui vandeninius Szv. Miszios ir Pamokslas. Szv.
pradus prigulinczius prie Ma- Miszias laikys ir Pamokslą sa-
hanoy City Water Co., už 750 
tukstancziu doleriu. Ar toji 
propozicija bus priimta tai da

kys Kun. A. MARKŪNAS, 
M. I. C. Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

nežino nes miesto rodininkai 
da svarsto taji užmanytam.

— Viktorius Balczius (Bali) 
717 E. Centre illy., randasi po 
daktaro priežiūra su iszlaužtu 
pirsztu. Taipgi turime primyt 
kad ponas Balczius yra kandi
datu ant School Direktoriaus 
ant Republikoniszko tikieto to
dėl neužmirszkite duoti jam sa
vo baisa laike ateinancziu rin
kimu nes yra tinkamas ant tojo 
dins t o.

. •—< Ana diena svecziavosi 
mieste pana Veronika Rama- 
nauekiute isz' Shenadorio ir 
prie tos progos atlankė redysta 
“Saules”. Reikia pažymet kad 
pana Veronika yra žymi daini
ninką ir dainuoja ant Lietu- 
visztko programo per reidio 
stoti WA_ZL Nedegiomis.

— Ona Baloniene, 720 E. 
Pine uly., apdovanojo savo Jo
nuką drutu ir sveiku šuneliu. 
Motina po tėvais vadinosi Me- 
tąsevicziute.

— Ana diena lankėsi retus 
svetelei Mahanojuj, tai yra po
ni Ona Valiuniene su duktere 
Ona Dereszkevicziene ir Valiu- 
nienes brolis Vincas Pecziukai- 
tis su pacziule isz Detroito, 
Mich., kurie lankėsi pas Mace- 
junus ir Pecziukonius ir prie 
tos progos lankėsi redys^eje 
“Saules”. Yra tai pirmutinis 
atsilankymas ponios Valiunie- 
nes in Mahanoju nuo kada ap
leido miestą 25 metus adtgal. 
Svetelei taipgi lankėsi pas gi
mines BrockviTle, Mass., ir Ga- 
litzine, Pa. Poni Valiuniene yra

Per Szv. Miszias giedos Szv. 
Juozapo Parapijos Choras isz 
Mahanoy City, Pa. Chorui va
dovaus Prof. JONAS SLUŽE- 
LIS, Vargon. Szv. Juozapo Pa
rapijos, Mahanoy City, Pa.

3-czia vai. po pietų, Prakal
bos ir Koncertas.

1— “Amerikos Hymnas,’’
Szv. Juozapo Para. Cho
ras, Mahanoy City.

2— Dainos: “Gimtine Szalis,’’
“Pasisėjau Žalia Rūta,” 
Szv. Juozapo Para. Cho
ras, Mahanoy City.

3— Prakalba: Advokatas Wm.
D. Balitas, isz Miners
ville, Pa.

4— Accordion Solo. P-le Eve
lyn Ganas isz Mahanoy 
City, Pa.

5— Mergaites su Gitaromis
ir Szokiai: P-les Norma 
ir Germain Miller, isz 
Minersville, Pa.

6— Accordion Solo: Juozas
Drabnis, Mahanoy City.

7— Prakalba, Dr. C. S. Burke,
Mahanoy City, Pa.

8— Dainos: “Laisves Daina’’
ir “Myliu Asz Tave Vie
na,” Szv. Juozapo Para. 
Choras, Mahanoy City.

Programo Vedėjas Kun. A. 
DEGUTIS, isz Maizeville, Pa.

EIFSzv. Miszios ir Programas 
invyks Lakewood Park Audi
torijoje.

Karšatyje, geriausia yra vi- 
siszikai nusiredyt ir gulėti mal- 
szei. Norints 16 menesiu am
žiaus Diana Allen, isz Forest 
Hills, N. Y., yra užganadinta 
isz savo padėjimo bet jos drau
gas szuo “Buster” nėra užga- 
nadintas isz karszczio nes ne
gali numesti savo kailinius.

NESIBRIESZYK 
MOTEREI

UŽBĖGO PACZIOS NUSIŽU
DYMUI — PATS LIKOS
PERDURTAS PER JA 

ISZ PIKTUMO.

Lodžius, Lenk.,— Artimam 
ikaime Krezevy, 48 metu kai- 
muote Katre Galina, pati su- 
paraližavoto vyro, nuo keliu 

|metu ant viso kūno, apsunkyta 
j didele szeimyna, prizini rine jo 
ji kaipo maža vaika. Ant galo 
negalėdama nukensti tosios 
sunkenybes ir ilgos ligos savo 
vyro, nutarė užbaigti savo var
gą per paslkorima.

Laukdama pakol vyras už
migtu, [pasikorė ant zoviesu 
duriu su pagialba skepetos. 
Vyrais matydamas ka jo mote-

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Utaminlko ryta kilo ug
nis fersztoryje McCrorys vi- 
durmiestyje. Liepsna greitai 
prasiplatino po visa narna pa
darydama bledes ant 150,000 
doleriu. Artimi sztorai Boston, 
Lerners Dress Shop, Blum Bro
thers ir Ansonia Millinery nu
kentėjo daug nuo vandens ir 
durnu.

— Karve prigulinti prie 
fanmerio Shoultice isz Jackson 
Township atvedė tris versziu- 
kus. Gyvuliu daktaras sako 
kad da tokio atsitikimo nėra 
girdėjas in laika 30 metu. Ver- 
sziukai yra sveiki ir gyvens.

Scranton, Pa. — Juoziene 
Uibanavicziene, 60 metu, eida
ma per siauru tilta, staigai ap
svaigo ir nukrito žemyn, užsi- 
muszdama ant vietos. Velione 
paliko vyra ir tris sūnūs. Kada 
apie tai dagirdo palicija ir va
žiavo isztyrinet atsitikima, ju 
automobilius susidūrė su pacz- 
tiniu troku ir du palicijantai li
kos sužeisti.

“Saule” Smagiausias
Laikrasztis

re padare, ir negalėdamas pats 
atsikelti, kad užbėgti tam dar
bui, pradėjo šzaukti pagialbos, 
pabudindaimas isz miego ketu
riolikos meto dukrele, kuri pri
bėgus prie motinos nupjovė 
skepeta.

Motera atsigaivinus teip in- 
irszo ant savo vyro, kad pa
griebė peili gulinti ant stalo, 
szaukdama: “Kamgi davei ži
noti ka asz darau!”—Ir su tais
žodžiais dure vyrui du sma
gius in krutinę. Tasai mirda
mas, dekavojo savo moterei už 
palengvinimą jam kentėjimu 
ir melde kaimynu kad jo moto
re nearesztavotiu, nes ji padare 
jam didele įpielaszirdyste.

Motere likps 
licija ant is:

KARS -MEILE
AIGA ŽMO- 
GAVOSI IN 

MEILINGU

paimta per pa- 
ipejimo.

LIŪDNA
GAUS, KU 

RANK 
MOTERĖLIU.

Piatigorsflf, Rusija. — Val- 
diszkas kamisorius, kokis tai 
Kolmauoff, ' pasinaudodamas 
isz mrlopo, kuri aplaike ant ke
liu menesiu nusidavė in ap
linkine Arzabado, kur rinko 
visokias auguo’js ant moks-
liszko tyrinėjimo. Diena bu
vo gana karszta, arklys buvo

Pana Mare Manzo, kuri stovi viduryje, patogi gražuole 
isz Pietines Amerikos o prie jos stovi jos drauges. Visos daly
vaus patogumo konteste kuris atsibus Los Angeles, Ca'liforni- 
joj, 22 Septemberio. Pana Manzo yra žinoma Brazilijoj ir Ar
gentinoje kaipo pasižymėjus krutamuju paveikslu aktorka ir
yra žinoma kaipo Mare Belmar. Prie jos stovi Jean French, 
Maxina Tulloss, Mare Manzo, BHanche Taylor ir Peggy Ban
ga rt er.

keturias dienas, po tam, viena 
isz ju inkaitus karszta meile, 
melde jo kad ja iszvogtu isz to 
namo. Maskolius greitai ant to 
sutiko, sėdo su ja ant parengto 
isz (laik arklio.

Bet dasiprato apie ju mieri 
antra senesne pati, seno vyro, 
ir užsimojo su peiliu ant mas
koliaus. Tame paežiam laike 
jauna motere uždengė su savo 
kratiniu maskolių ir aplaike 
smeigimą peilio in savo kruti
nta. Perdurta per savo sesute 
maskolius isžbego isz moterių 
nelaisvės ant liuosyfces, už ku
ria tiurejo būtie dėkingu už- 
musztai savo mylimai kuri pa
aukavo savo gyvastį už kėlės 
dienai linksmybes.

nius paliepė užpilti ant pe* 
cziaus maisza arklio meszlo, 
užkurti gerai pecziu, o duris ir 
langus gerai uždaryti. Po to
kiam gydymui ūkininkas mirė 
in dvi dienas, nes užtroszko 
niuo smirdaneziu durnu.

Kitam ūkininkui skaudėjo 
nuo kokio tai laiko labai gal
va. Už gera užmokesti tasai 
pats raganius liepė jam apipil
ti visa galva su ruginia teszla. 
Nc'bagelis nuo tokiu gyduolių 
kentėjo pakol jam nulupo nuo 
skaudanezios galvos sudž'iu- 
vaisia teszla, o drauge ir plau
kus nuo pakauszio. Galva da 
daugiau skaudėjo ir ant galo 
reikėjo ji nuvežti in ligonbule, 
nes žmogelis pradėjo sirgti 
proto liga.

------------------------ -

NAZEI ISZVARE ' 
TUKSTANCZIUS MI- 
NYKU IR VIENUOLIU
KONFISKAVO DAUG BAŽ

NYTINIO TURTO.

sena skaitytoja “Saules” nuo 
daugelio metu. Kelione atliko 
automobilium. Acziu už atsi- 
lankyima ir laimingos keliones 
namo.

—- Skui'kino moterių drau- 
giszka draugija turėjo savo 
menesiui susirinkimą Andys 
Kotelyje, Shenadoah. Buvo tai 
svarbus susirinkimas ir nutar
ta keli svarbus nutarimai ir už
manymai. Ateinantis susirinki
mas atsibus Septem'berio 5, Pa- 
nedelyje, Elkso svetainėje, Ma
hanoy City.

— Ketvergo ryta apie 2:55 
sudegė keli garadžiai su auto- 
mobileis ant E. Railroad uly. 
Vienas isz garadžiu prigulėjo 
prie Antano Dalinsko, 1038 E. 
Pine Uly. Ugnis padare daug 
bledes. Manoma kad ugnis kilo 
nuo praeinanezio lokomotivo.
Laike ugnies ugninis marszal- 

ka George Heinze mire staigai 
szirdies liga. Buvo jis menkos 
sveikatos ir 'staigus susijudini
mas Ugnies laike priskubino 
jam mirti. 1

§ Kol perskaitysite szita 
straipsneli tai Amerikonai su
valgys 17,000 porcijų aiskrymo 
ir kitokiu gardumynu.

KVIECZIAME VISUS 
ATSILANKYTI ! ! !

SHENANDOAH, PA
— Trustisai Szv. Jurgio 

parapijos vela yra karsztam 
vandenyje nes kardinolo advo
katas ir kunigas Karalius rei
kalauja kad sūdąs pripažintu 
juos kaltus kad nesugražina pi
nigus ir kiltus turtus prigulin
czius prie parapijos bet trusti- 
su advokatas aiszkina kad 
skunde nepaduota aiszkiai ko 
kardinolas reikalauja ir kad 
skundas butu atmestas.

— Jurgis Palczius randasi 
vietinėje ligonbuteje kur gy
dosi ant nupjauto pirszto kuris 
like's sužeistas laike darbo Wil
liam Penn brekeryje.

— Mikolas Cohatas likos 
sužeistas per nukritimą ak
mens William Penn kasyklose 
ir gydosi vietinėje ligonibuteje.

§ (Szkotlandija iszduoda po 
45 dolerius kas minuta ant už
laikymo savo vargszu.

* Meksikas pristato po 500 
svaru plieno kas minuita.

Prisiiuncziu tamistoms pre
numerata ant viso meto, už 
laikraszti “Saule” kuria jau 
skaitau daugiau kaip 38 metus 
ir pasiliksiu vėla jusu skaityto
jam ant 1939 meto, ir nepaliau
siu ja skaityto pakol gyvas bu
siu nes tai yra smagiauses Lie- 
tuviszkas laikrasztis del skai
tymo kokis iszeina Amerike. 
Asz skaieziau visokius lietu- 
viszkus laikraszczius, bet, 
“Saule” man geriausia patin
ka ir lankysis mano name pa
kolei asz gyvas busiu. Linkiu 
laimingo pasisekimo, Jusu se
nas skaitytojas,
Jonas Stanaitis, St. Louis, Mo.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isxtikimiaccis Graborim 

i: Gabiausias Balsamuotojas ti 1 Geriausia Ambulance 
patarnavimu ežioj 
apelinkeje. Bile ko- (U 
kiam laike; diena ar Ac 
nakti. Visada turi pil- jF 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagiadbinlnka 
moterems. Prieinamos 
prekes,

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprace St 

Bell Telefonu 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stru» 

Bell Telefonu IH4 . .

pailsias ir jaunam virszininkui 
tik su dideliu ergeliu pasisekė 
insipraszyt ant nakvynes in 
viena audekline budykia pas 
sztama Czerkesu. Nenorėda
mas būtie nuobrodžiu ir nau
dotis isz (svetingumo, atsigulė 
truputi toliaus nuo budykes 
po kokia tai sžiopa. Nakties 
laike kas tokis ji pabudino isz 
miego sznabždedamas: Paslisz 
Mos'kal. Paregėjo jauna ir pa
togia Czerkaite kuri pasi
lenkus prie jo, tykiai pasakė, 
kad czionais nesveika gulėti, 
ba gal užsiszal'dyt ir todėl pa
traukė ji su savim.

Už valandėles Kolmanoff’as 
radosi kokiam tai turtingam 
gyvenime tarp penkių patogiu 
jaunu moterėliu, kurios jam 
vimo yra labai užganadytos, o 
davė suprast, kad isz jo pribu- 
kad jaunas vyras buvo iszal- 
kes, moterėlės dasiprato ir pa
davė jam valgyt ir pavieszino 
gardžiais gerymeliais.

Kada pavalgė ir iszsigere, 
patogios moterėles davė jam

VELNISZKIPINIGAI
ARBA NAUJAS BUDAS 
KAIP INGYTI MILIJONĄ 
RUBLIU LENGVU BU DU.

Yenotajevsk, Russtija.,— Du 
kelevingam žmogui,kuris... .i 
kaimuoeziai, davė vienam pa- 
kelevingam žmogui szimta 
rubliu, kuris vaikszcziojo po 
szventas vietas, už kuriuos ap
laike sąsiuvini su maldomis ir 
devyneis užkeikimais ir žvake. 
Palkelevingas aiszkino jiems: 
Katras turi tuos “szventus” 
daiktus, tai gales aplaikyti 
fetebuklingu budu 999 tukstan- 
czius ir 999 szimtus rubliu,

(999,999) tai yra, be vieno rub
lio, — Visa milijoną. Priek 
to buvo iszaiszkinta, kad tie 
užkeikimai tik tada tiuri verte 
jeigu niekas tam darbe nekliu
dys, o tuojaus velnias alnesz 
pinigini tuntą.
Kaimuoczei nuėjo nakties laike 
ant artimo kalnelio, kur radosi 
LiuteroniszkoiS kapines ir ten 
pradėjo skaityti tuos užkeiki
mus. Isz pradžios pertrauki- 
nejo jiems skaitima praeigei, 
bet ant galo pasisekė perskai
tyti kaip buvo aiszkinta. Vos 
perskaito devinta užkeikimą, 
kad sztai pamate ateinant d’u 
sargus kuriuos keleivei palaike 
už velnius. 'Kada sargai pra
dėjo kratyt, tik tada dasiprato, 
kas pas juos" atėjo. Ir tėlp, 
geisdami aplaikyti nuo velnisz- 
kos galybes pinigini ' turtą, 
aplaike kelis menesius in kalė
jimą kur apmanstineja savo 
kvailybe ir netekimą didelio 
piniginio turto.

BOLSZEVIKISZKA TAM
SYBE TERP BOLSZEVIKU.

Leningrad, Russija.,— Tele
gramai danesza in czionais, 
buk kokis tai ūkininkas Sa- 
frelbko, sirgo nuo kokio tai lai
ko, ir vietojo nusiduot pas ge
ra gydytoja, pasizauke pas sa
ve 'burtininką kuris už jo pata
rimu pareikalavo deszimts rub
liu už sekanti gydymą: Raga-

teipgi suprajst, kad ju senas 
vyras yra n: 
ka praszo 
Tinksmintu,.)
keti joms u a svetinga priėmi
mą linksmino moterėles per

i ėkam netiktas, per 
jo idant jas pa
lėkėdamas atsimo-

Berlinas, Vok., — Vokisz'ki 
Nazei pradėjo isz naujo perse
kioti tikėjimą, priversdami 
tukstanezius m'inyku ir vienuo
liu apleisti Austrija ir jeszkoti 
prieglaudos kituose sklypuose. 
Valdžia užgriebė visus bažny
tinius turtus, kaip: Dirvai, lau
kus, klosztorius, parapines mo
kyklas, ligonbutes ir universi
tetus.

Nuo kada Vokiecziai paėmė 
po padu Austrija 1938 mete tai 
apie 13,000 vienuoliu ir apie 
3,400 minyku turėjo apleisti 
sklypą. Austrijoj yra 95 pro
centais kataliku. .

Didesne dalis vienuoliu ra
dosi ligonbutese ir privatisz- 
kosia parapinesia mokyklosįą, 
o 1939 metuose valdžia vigas 
pra'szalino o ju vietas užė
mė Vokiszkos Raudono Kry
žiaus tarnaites.

Daugelis vienuoliu isz Au
gustinu vienuoliu, buvo pri
verstos keliauti in Pietini Ą- 
merika, Szvaicarija arba Iii 
Francija, o tos kurios pasiliko, 
užsiėmė visokeis darbais kąd 
užsidirbti sau ant pragyveni-
mo.

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,

Vaikai Persiskyrusiu Porelių

Ant pirmutinio paveikslo matome keturiu metu Suzanna, dukrele dainininkes Marion 
Talley, kuri pasiliks su motina po jos persiskyrimu su vyru, bet tris menesius kas meta pra
leis su savo tėvu. Antras: Pranas van Vedergraven, asztuoniu metu, kuris buvo atlankyti 
savo tęva Holandijoj in kur nulėkė su eroplanu isz Kalifornijos. Treczias paveikslas persta
tė Nancy C. Kemiickell, kurios mandagumas laimėjo szirdi naszles Mrs. Mary Adamson, isz 
Miami, Floridos, kuri prisiėmė ja už savo dukrele ir jai paliks po savo mireziai szimta tuks
tancziu doleriu. Nancy turi tik 15 metu ir yra malonaus budo mergaite.
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‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

DORAS JURGIS—*—-
J * III.

Buvo karszta Liepos mene
sio diena. Saule jau slinko va
karu linkui o jos spinduliai 
rausvai atsimuszinejo in debe- , 
si dulkiu rukstaneziu ant kelio 
kuriuomi trauke minia kariuo- ,, 
menes žibsojanti nuszveistais 
ginklais. Kareiviai matomai 
jau buvo nuilsę, kadangi iszvy- 
de kaima, kuriame ketino pa
silsėt, džiaugsmo apimti prade- - 
jo dainuot. Netrukus atėjo in 
kaima ir sustatė in ožius szau- ; 
dykles sukrito ant žemes, tar- , 
turn trokszdami atsigult ant : 
jos ant amžių. Kaime turėjo pa- , 
silikt ant kvatieru, taigi neil
gai galėjo ilsėtis, vien reikėjo 
eit klaust kvatieru. Kareiviai 
isakriko po kaima ir tik sargai 
liko prie ginklu.

Du kareiviai, Franas Mede
lis ir Jokūbas Kantaviczius pa- , 
šitike vaikina paklausė savisz- 
kai kur galima bus gaut kva- 
tiera. Vaikezas didelėm akimi 
pažiurėjo in kareivius nusiste
bėjas kad “maskoliai” Lietu- 
visžikai kalba bet veikiai susi
prato jog ne visi kareiviai esą 
maskoliais, todėl lyg sulinks- 
mejas atsake:

— Tamistos pas mus galėsi- . 
te gauti kvatiera jeigu neesate 
maskoliais, kareiviams reikia ■ 
duot prieglauda.

— Taip, vistiek, kokiu jis ne
būtu, — pritarė Jokūbas, kada 
Franas besiszypsojo girdėda
mas prasarga vaikino, mato- 
ihai neapkenezianezio masko
lių ar gal bijanezio ju. Abudu 
kareiviai nuėjo paskui vaikina 
kuris netrukus juos invede in 
szvaru dideli kiemą ir invede 
in didele tamsia stuba1, kUr pu^~ 
sakę kad nors gaspadoriu nėra 
namieje nes iszvažiavo in szer- 
menis, gali vienok apsirinki 
ežia kvatiera.

Kareiviai tuojaus vėl iszejo 
o Kantaviczius tarė:

—- Gera kvatiera gavos; ma
tyt kad ūkininkas turtingas, 
gal gausime puikia vakariene.

— Nesitikiu — atsake Fra
nas. — Neturtingi visados 
duosnesni ir geresni negu tur
tingi.

— Szeimininku nėra — juos 
užvaduoja vaikinas ir sena 
Magde, kaip sake vaikinas, 
reikia gerai prisigerint jai o ne 
bus skupi.

— Blusti, jeigu tai sena mer
ga tai nemaloni vaikinam, 
ypacz da kareiviam. Pagalios 
ka tave taip labai apeina ta va
kariene!

— Rytoj gausime “zalova- 
nie” (mokesti) — primine 
Kantaviczius.

Vėlybu vakaru sugryžo in 
savo kvatiera ir ežia lauke va- ’ ’ • • • ■
karienes bet Magde nesiskubi
no su davimu jos kareiviam.

;— Jeigu nori valgyt, sztai ve, 
: duonos turiu, imk.

Ir padavė Jokūbui isztrau- 
kus isz krepszio džiovytos duo
nos gabala.

Jokūbas atsilaužė puse ir ki
ta atidavė Franui kuris taip-gi 
pradėjo skaniai graužt sudžiu- 
yusia duona, matomai abudu 
buvo iszalke ir sausa duona 
skanėjo.

Kareiviai tycziomis garsiai 
sznekejo ir juokavojo, besivi- 
liodami kad prisigerins Mag
dei bet buvo tas veltui, kadan
gi Magde suvis atydos neat- 
kreipinejo ant kareiviu, be- 
triusdama virtuvėje aplink ka
kalį. Jokūbas keike “sena ra
gana” vadindamas merga, už-

siruke pypkute ir rymojo žiū
rėdamas in melsvu durnu ka
muolius besiritanezius ir besi- 
■sklaistanczius ore.

Franas radęs kelis kalendo
rius ant stalo, tarpe kuriu ir se
na mažo formato Lietuviszka. 
kalendorių ispaudinta Vilniuje 
spaustuvėje Juozo Zavackio 
1859 mete. Nors buvo tai senas 
szimt-metinis kalendorius ir 
nieko svarbaus ne akyvo jame _ 
nebuvo, Franas pradėjo varty t j Radęs ten szalineje szieno, 
laksztus gal peržvelginedamas Jokūbas nęiszsirengdamas kri- 
jo intalpa, vietomis skaityda
mas, bet matomai nieko ten ge
ro nerado kadangi tuoj verte 
lakszta toliaus, bet urnai suju
do, atvertęs puslapi. Jokūbas 
matomai užsisvajojas buvo, bet 
patemino draugo sujudimą ir 
pažiurėjo in nusistebėjusi Fra
na kuris atsiliepe:

— Puikus radinys. — Žiū
rėk, deszimt-rubline radau, 
nau jutėlė kaip kažinkas.

Jokūbas net sukliko isz 
džiaugsmo ir isztiese ranka 
idant pinigapaimt kalbėdamas.

Rasime ežia ju daugiau. Ir 
teisingai bevartydami kalen- 
doreli toliaus rado da viena o 
Jokūbas kitame didesniame 
Lenkiszkame rado taip-gi dvi 
deszimtines, po tam piktai ta
re:

— Dabar ta sena ragana, te
gul pati suėda vakariene, mes 
turėsime puikesne be jos. — Ir 
be jokiu szkrupulu jau dėjosi 
pinigus in kiszeniu bet Franas 
pažiurėjo in dranga koliojan- 
cziai ir tarė:

— Jokūbai, nejau-gi esi taip 
dideliu beproeziu kad taip pa
darytum?

— Kvailas — atkirto Jokū
bas. — Apie tuos pinigus mato
mai seniai pamirszo visi na- 
mi'szkiai, nieks nežinos o mums 
reikia, žinai; czebatai nuply- 
szia visai, mandiera —- geda 
žmoniems parodyt, mums nėra 
kam pinigu prisiunst isz namu stebiuosiu jusu dorybe; už tai 
o ežia laime pati in musu ran
kas insispraude.

— Ne, Jokūbai, vistiek toks 
pasielgimas yra piktadaryste, 
vagyste o ar dera kareiviszka 
garbe terszt tokiu darbu?

— O-gi kaip daro maskoliai? 
‘‘Kak popalo, tak beri.” “Du- 
rak nad duraikami, kto ne pol- 
zujetsia dengami.

— Naudoti svetimu turtu 
niekados nenoriu. Pagaliaus, 
ka maskolius tai ne mes, gali 
jis vogt ir aresztuotu rotoj bu
vot, bet asz niekados nenoriu 
dalint tokio pažeminimo.

J okubas neturėdamas ka 
daugiau sakyt nuleido akis ir 
niurnėjo:

— O kodėl ta ragana nedavę 
mums ne szaukszto viralo? Nu
sipirksime sau isz tu pinigu va
kariene o juk ka žmogus paima 
del valgio — ne yra tai pikta
daryste ir už tai nėra bausmes.

Franas buvo taip alkanas ir 
labai malonėjo gaut bent duo
nos idant apstabdyt bada, ty
lėjo dabar ant tokio iszreiszki- 
mo draugo bet pertrauke urnai 
ta tyla balsas varpo.

Franas tarė: “Jokūbai sakau 
padek pinigus ten kur buvo. ”

Jokūbas net nusistebėjo gir- 
■ dedamas szarpu baisa draugo 
: iszvydes jo akyse rūstybe, 
t Mintys, pažadintos balsu 

varpo, primine jam žodžius mo- 
l tinos, kuri liepe jam už viską 

labiau guodot varda garbes ir 
dorybes todėl dabar draugo 
nedorybe perstates sau visoje 
bjaurybėje, kad jaute jog da- 
leisdamas ja kitam pildyt pats 
susiterszia, rūstingai pareika
lavo nuo draugo iszsižadejimo 
pikta užmanymo.

įsma suteikė. Tol iuose padeji- narsiai kovojo. Kova tęsęsi ke
rnuose ir kartuos > draugas ku- lias adymas o pergale pereiti- 
dikystes žmogui mielesnių esą 
už viską.

Jurgis, kaipo nesenei aplei
dęs gimtine, daug apie ja papa-

— Nebūk kvailas Franai — 
perkalbine  j o Jokubas.

— Neesmiu juom, vien sakau 
tau, padek pinigus nes...

— Nes ka?
— Apskunsiu tave...
— Asile — suniurnėjo piktai į šakojo Franui kuriam apsaky- 

Jokubas ir inkiszo paimtus pi-'mas draugo smagesniu buvo 
nigus in knyga.

Nesakia. ne žodžio iszejo isz' su didžiausiu noru klausė 
stubos in kluoną kur paskirta 
jiems guolis.

to ir netrukus užmigo.
Franas taip-gi nuėjo gult 

bet pasielgė suvis kitaip negu 
jo draugas, kadangi atsiklau
pęs ilgai meldėsi o ta malda 
tuo didesni smagumą jam su
teikė kadangi jaute duszioje 
baisa kuris patarinėjo jam vi
sados taip elgtis kaip pasielgė 
sziadien. Atsigulęs pagaliau® 
smagiai užmigo o miegojo tuo 
smagiu saldžiu miegu, kokiu 
miegodavęs kūdikystėje.

Kada ant rytojaus sugryžo 
szeimininkas isz szermenu, 
Franas atidavė jam visas ketu- 
res deszimt-rublines, kalbėda
mas kad nuobodumas privertė 
juos prie peržvelginejimo kny
gų kuriose rado tuos pinigus.

Szeimininkas nusijuokė ati
tokęs isz nusistebėjimo ir tarė:

— Matau, ne visi kareiviai 
esą vagys. Kad ir butumet pa
ėmė, nebuezia žinojas, kadangi 
tai turbut mano motere juos 
ten susirinkus paslėpė. Gerai 
vaikinai, gerai kad bjaurites 
vagystes darbu, bet savo bobai 
duosiu szunpoteriu kad taip pi
nigus metu, jog visados gali 
dingt.

Jokūbas labiau tos pagyros 
gėdijosi negu už vagyste baus
mes, stovėjo nuleidęs akis o 
tuom itarpu szeimininkas kal
bėjo toliaus:

— Žinau kaip labai pinigas 
reikalingas musu kareiviui ir

ges malda. — 
melst ir pras 
nes. Taip, Jur 
toj gal reikš- 
nesulauksime

'Tais žodžiai 
gis taipgi pasi

paimkite po deszimtine ant sa
vo reikalu. Jus pasielgimas ne 
tik vertas pagyros bet ir atmo
kės ties.

Szeimininkas matomai bū
damas turtingu ūkininku ir ne 
daug paisantis ant pinigu, be
sijuokdamas linksmai likuses 
dvideszimtinęs iridejo in kny
ga vėl kalbėdamas.

— Turėsiu juoku iki soeziai 
kada mano sene jeszkos dingu
siu... Nedekavokit vaikinai 
man už tuos pinigus, vien buki
te vaikai, visados tokiais do
rais o Dievas jusu neapleis nie
kada.

— O motin mano — pamisli- 
no sau Franas sujudintas. — 
Tu esi apgynimu mano reika
luose ir pavojuje, Teglobsti ta
ve tėvas kuris yra danguje, ku
ris liepe tau brangini dorybe ir 
iszmokint jos mane.

Jokūbas buvo susimaiszes ir 
susigėdijąs, kadangi dabar ant 
draugo rustintis už tai kad ne
davė pavogt pinigu, negalėjo, 
vien nenoroms pajautė guodo- 
nę jam, kadangi suprato dory
bes galybe ir geras pasekmes 
geru pasielgimu.

In metus vėliaus isztiko kare 
su Turkija. Franas buvo tame 
pulke kuris gavo prisakyma 
eit ant kares lauko. Ten rado 
tarpe kariuomenių savo pažin- 
stama Jurgi kuris buvo isz to 
pat kaimo kurio ir Franas pa
ėjo, su kuriuom drauge augo o 
kuris tik szimet da buvo paim
tas in kariuomene ir buvo da 
rekrutu.

Tas pasitikimas svietur pa
žystamo arba draugo kūdikys
tes dienu Franui dideli džiaug-

negu gražiause muzike, todėl ir
o 

džiaugsmas jo buvo labai di
delis, kada draugas pasakojo 
jog motina jo da gana gerai lai
kosi ir nuolatos mistiną apie 
savo sunu Frana kurio labai 
pasiilgo jau ir laukia su nekan
trybe tos laimes kokia jai su
teiks pasimatymas.

Franas pagaliaus nuliūdo ka
dangi suprato jog motipa isz- 
girs apie ji, kad likos iszsiuns- 
tas ant kares lauko ir kasdien 
rūpinsis apie ji o gal ir pražu
dys vilti pasimatymo ant že
mes kadangi kareje mintis ka
reiviui kate valanda gresia. Pa
galiaus lyg sulinksmejas tarė:

— Man rodos Jurgi kad po 
tai karei sugryžeziau tuojaus 
prie jos. Pasiilgau ir asz moti
nos labai, labai gal Dievas gins 
nuo pražūties ir daleis pasima
tyt su ja.

Buvo vėlyba naktis ir drau
gai sugulė ant plikos žemes ne
trukus užmigo nuvarginti.

Kada ausztant dienai su
skambėjo netolimos bažnyczios 
varpai, Franas pasikėlė ir pra
dėjo melstis. Jo draugas taipgi 
pažadintas isz miegu per bai
sa varpo, pakele galva ir iszvy
do Frana beklupojanti.

— Ka tu darai, Franai? — 
užklausė pro mie^u.

— Kas žino kas sziadien mus 
laukia, — atsake Franas bai- 

yalome pasi- 
Dievo mato- 
iądien ar ry- 

muszi, gal
ytmeczio.

ragintas Jur- 
_ ___ r T ir atsiklau-

•V . t ■ .

peš persižegnoję. Atsidūsėji
mas jo ir pakeltos augsztyn 
akys liudi jo jog tkipgi meldžia
si ne lupomis vien duszia.

Netrukus visas abazas suju
do. Kareiviai pradėjo krutet ei
dami invairiose pakreipose, 
tarsi skruzdeles ant savo kap- 
cziaus. Neilga valanda buvo to 
krutėjimo nes kareiviai sziaip 
taip apsirūpinę maistu suside® 
daneziu isz szmotelio sausos 
duonos ir vandenio tuojaus 
pradėjo tvarkiiitis in eiles.

Vyresnybe kariuomenes ren
gė netikėtina užpuolimą ant 
prieszo. Taip darydavo kitados 
garsus karžygis Napoleonas 
Bonaparte, taigi ir maskoliai 
nors patys gavo nuo jo in kaili, 
taipjau seke jo taktika.
. Turku augszcziausias vadas 
visai neatbojo užpuolimo ir gal 
da sau smagiai miegojo, kada 
artilerija Rusu davė salva 
‘'‘ant labo.” Prieszas pasvei
kintas netikėtinai pamirszo 
apie pusryczius ir stvėrėsi už 
ginklo. Suspėjo vienok taip 
veikiai susitvarkyt ir stot ant 
pleciaus kad didele koliumna 
kavalerijos sutvirtinta pėsti
ninku keliom kompanijom ap
supo Rusu armijos kairiji 
sparna kuomet kita dalis mėtė
si ant centro ir bandė atkirst 
visa sparna nuo viso korpuso 
armijos. Rusu augszcziausias 
vadas tuo tarpu iszvydes gre
sianti pavoju nusiuntė pagelba 
sparnui. Tuo sįnarkiu savo 
smugiu atrėmė
tam su visa enerį ;ija stūmė vi
sa pajiega pirmi n davės ko
manda “na szti
bagnietu skerde
meitėlius nors ir orieszas labai

priesza o po

ki.” Armija
Turkus kaip

nėjo nuolat tai in viena puse, 
tai in kita, net galiaus apie 5ta 
adyna po piet prieszas pradėjo 
bėgt pakrikęs. Kova užsibaigė 
ir kareiviai pradėjo rinkt nuo 
lauko kovos užmusztuosius ir 
pažeistus. Daugelis rado savo 
draugus su perskeltom galvo
mis su atkirstom kojom ar ran
kom, perkirstus bagnietais, ne 
vienam teko girdėt drauge mel
dimą idant damusztu ir su
trumpintu kanczias. Liūdnas 
tai buvo toks draugu pasitiki
mas po kovai, laike kurios 
nieks neatsimena net pats apie 
save vien jauczia reikalą žudy
mo ir pasiutimo jausmus.

Laike kovos pražudeme ir 
mes Frana ir po kovai jeszko- 
kime jo, ar randasi tarpe gyvų
jų, ar gai pražuvęs kur guli tar
pe užmusztuju.

Jo pulkas stovėjo rezervei ir 
lauke progos, kuri atėjo apie 
deszimta adyna rytmetyje. Ka
reiviai nors su smarkiai 'besi- 
beldancziom krūtinėse szirdi- 
mis, bet linksmai priėmė palie
pimą komandierio, kadangi ne- 
a nesmagesnio laiko kareiviui, 
kaip stovėjimas užpakalyje ir 
žiūrėjimas in kovojanczius ne
galint eit in kova drauge su 
anais. Reikia turėt labai didele 
kantrybe ir tvirtybe, idant ap
veikt kariszka pasiutimą ir su- 
sivaldyt, bet matant savuosius 
imanczius virszu ant prieszo, 
nenoroms reik jaust dideli pa
vydą ir koktumą, matant vėl 
priesza triumfuojanti jauczia- 
si pašiutiszka kerszta stumiant 
aklai in verpetus kovos. Su tais 
jausmais sunkiau yra kovot ne
gu su narsiausiu prieszu. Taigi 
rezerves pulkas, kame buvo ir 
musu Pranukas su noru ir be 
jausmo baime judinosi ir pa- 
sveikinti szuviais prieszo, ka
da pirmos eiles praretėjo, ka
da Franas iszvydo griuvan- 
cžius- savo draugus, kada isz- 
girdo balsus mirsztancziu, 
griežlei ėjo dantimi o akyse jo 

. sublizgėjo kokia tai rūstybe ir 
kersztas arba kareiviszkas už
sidegimas, mėtėsi tad in kova 
o kad kulkomis negalima jau 
buvo ramdint prieszo, bagnie- 
tu pradėjo drauge su kitais 
kaip inirtes briedis ragais ap- 
•siaubanczius ji szunis, varstyk 
Mirtis dare gausia pjute. Var- 
mant verpetam kovos nieks ne
girdi jokiu balsu, negirdejo ju 
ir Franas kuris beveik visur 
buvo pirmutiniu ir už ta savo 
narsa užmokėjo taipgi ir jis sa
vo krauju. Besiverždamas pir
myn, urnai susilaikė, pakele 
rankas augsztyn, apsuko ore 
karabinu ir tykiai sudejavęs 
griuvo ant žemes.

Buvo tai paskutine valanda 
, kovos ir su jo puolimu vienlai- 
, kiai užgriovė garsu pergales 
■ szauksmas hurra!

Jurgis kuris ir laike muszio 
nepamete draugo, nepritare 
szauksmui kadangi matyda
mas krintanti dranga, vienu 
szuoliu priszoko prie jo, idant 
suspėt da gyva atsisveikint.

— Motin mano, —susznabž- 
dejo mirsztancziu balsu Fra
nas, — jau turbut nesimatysim.

— Franuk, — prabilo atsi
klaupęs prie jo Jurgis. — Jeigu 
toks Dievo leidimas, mirk ra
miai, asz sugryžes namon turė
siu apgloboje tavo motina.

— Acziu tau, mielas drauge, 
— atsake Franas. — Nuneszk 
jai mano paskutini atsisveiki
nimą. Pasveikyk ja nuo manes, 
pasakyk jai kad pasakiau jai: 
Sudiev, sudiev! Matysimės te
nai. —Toliaus bus

Vyrucziai kas isz to, 
Jeigu nėra proto, 

Lietuviszka jaunuomene, 
Tokia turi nuomone,

Jeigu nuo pirmos spaviednes, 
Gerti negales,

Daugiau nieko nežino, 
Tiktai tiek težino,

Juk lyg 20 metu ar pirmiau, 
Ne gers gerymu svaiginancziu,
O Dievulėliau, suvis nežino, 

Apie vaisius gerymo.
Girdėjau jau apie tokius, 
Patarpusius vaikinus, 

Kaip jie kalbėjo,
Ir tai užpykia bambėjo:

' 'Tegul asz in metus ateisiu, 
Kada jau gerti galėsiu, 
Tada durnas nebusiu, 

Gersiu kiek tik norėsiu,
Tėvai nieko man nepadarys, 

Ba jau nebusiu kvailys.
Ir tame tikra teisybe, 

Bet sziadien viskas persimainė, 
Gerymas iszvede isz kelio 

jaunuomene, 
Ant kelio prapulties, 
Amžinos prapulties.

Taigi ir tame teisybe, 
Kad isz tokio pasidaro 

bjaurybe, 
Tuojaus stojasi latras ir 

girtuoklis,
Ir didžiausias paleistuvis.

O jus aplankai,
Jus kvaili parsziukai, 

Nususia kvailiai, . 
Beprocziai — gyvuliai, 

Isz tokio gero negali tikėti, 
Nuo girtavimo susilaikyti, 

Girtuokliais pasiliks, 
Ir tokeis pastips.

O kas kaltas ? — ar-gi ne tėvai, 
Jeigu girtuokliai vaikai? 
Juk sziadien geria tėvas ir 

motina, 
Sūneli ir dukrele ragina, 

<0 kada savo terminą isz- 
kentejo, 

Po prisiega gerti negalėjo.
Ana diena maeziau kaip sūne

lis vienas, 
Pabaigęs blaivystes dienas, 
Svyruodamas ulyczia girtas 

ėjo, 
Kaip gyvulis nusidudejo, 

Net be žado namo parsivilko,
Motinėlė net kelnes jam 

nuvilko, 
In lova paguldė,

Su alum da pagirdė, 
Kad sūnelis nedejuotu, 
Greicziau iszsipagiriotu.

Motinėlė kaimynams sako, 
Kad sūnelis da prie gerymo 

nepriprato, 
Ba nuo vakar gere, 
Tai nebagelis veme, 

O kada jau gerai pripras, 
Tai bus kas kiltas..

Jau gero tarp tokiu nebus 
niekados, 

Ba neturi apszvietos, 
Retai katras gerai paskaito, 

O jau nuo asztuoniu metu ruko 
ir tabaka kramto, 

Nuo mažens girksznoja,
O kada in spaviedni priveda, 

Tai nevos gert iszsižada, 
O ar manote kad negeria?
Tegul kur tik nutveria, 

Žinoma ne visi,
Bet isz dvideszimts keli, 

Geria kaip niekas nemato, 
Drasei — ne nepasikrato.
Ir tokis baubas girtuokliu 

pasiliks, 
Lyg smert, kol pastips.

AUKSO MINTYS
—■' Atsitikimai, kuriu mes 

bijomes, retai atsitinka.
— Nesirink paezios ir dra

panų prie žiburio.
— Supratingumas yra di

desne dorybe, ne kaip gerybe.
— Kožnoje kareje yra dau

giau pagyru, ne kaip ingaleji- 
mu.

— Apjuodinimas per nedo
ra žmogų suvis nekenke nie
kam kaipo ir jo pagyras nepri- 
gialbes niekam.

—• Vaikinas kuris laiko sa
vo tęva už kvaili, tai paprastai 
baigia savo gyvenimą kalėji
me.

— Tie kurie kitiems kalba 
apie dorybe, tai paprastai savo 
vaikus niekiause augina.

— Pagyrus mėgsta tiktai 
■silpni žmones; tie kurie yra, 
verti pagyro tai to nereikalau
ja.

—• Žmogus su protu gali 
viską padaryti; žmogus su ge
rumu gali daug inveikti, bet 
žmogus su piktumu nieko ne
gali padaryt.

—• Liežuvei senei pastiptu 
nuo bado jeigu nebutu duryse 
skyleliu del rakto ir plysziu 
sienose.

—■ Ranku darbas ir szvie- 
žes oras daug prisideda ant už
laikymo pajiegu ir sveikatos.
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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!

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

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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