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Isz Amerikos PRAKEIKIMAS
MILIJONU

Norėjo Aplaikyti Eg
zekutoriaus Darba

ISZSIPILDE
PRAKEIKIMAS

NEATNESZE NAUDA SZIAI 
SZEIMYNAI KURI TURĖJO 

TIK VARGUS NELAIMES 
IR MIRTIS.

VAIKAI IR MOTINA KO TIK 
NEAPJAKO NUO KAIMIN- 
KOS PRAKEIKIMO UŽ ISZ- 
DURIMA VISZTOMS AKIU.

Lebanon, Pa. — Carl Kul- 
berg, kuris gyvena ant farmos 
dvylika myliu nuo czionais, li
kos apskunstas per savo paczia 
už apleidima jos ir penkių vai
ku ir nedavimą prigulinczio už
laikymo. Teisinosi jis buk už 
tai pamėtė paczia kad toji ne- 
iszpilde pataisa ir nepadare 
gailesti už padaryta skiauda 
savo kaiminkai, Mrs. Dorothy 
Bartlett.

Vyras kalbėjo sude 'buk jo 
pati ir penki vaikai beveik vi- 
siszkai apjako per prakeikimą 
kaiminkos keli metai adgal už 
tai kad jo motere isz piktumo 
iszdure akis kelioms antims ir 
visztoms, su dratu, savo kai
minkos ir už tai kaimirika už
leido prakeikimą ant jos ir jos 
vaiku kad visi apjaktu ir patol 
tasai prakeikimas ant ju gules 
pakol Bartlettiene neperpaszys 
arba neužmokes jai už padary
ta skriauda.

. dintoju, aiszkino buk motere 
taip- persieme tuom prakeiki
mu, maustydama ir verkdama 
apie tai diena ir nakti kad kož
na karta kada pagimdydavo 
kūdiki tai buvo apjalkes. Kaip 
tasai teismas užsibaigs tai ne
galima spėti nes tame paviete 
randasi daug Vokieicziu kurie 
yrą labai lengvatikei ir tiki in 
visokius burtus. — Isz to gali
ma imti pavyzdi kad “nedaryk 
blogai savo artimui kas tau ne
patinka.”

PAANKSTINO “DEKA- 
VONES DIENA.”

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas paankstino 
“Dekavones Diena” arba 
Thanksgiving Day, viena san- 
vaite ankseziau, tai yra kaip 
paprastai toji dieno buvo ap- 
vaikszcziojama paskutini Ket- 
verga Novemberio menesyje 
tai szimet bus apvaikszczioja- 
ma ketvirta Ketverga arba 23 
diena Novemberio, vieton 30tos 
dienos. Visi kalendoriai paro
do kad szimet toji diena pri
puola 30 bet prezidentas nepai
so ar kam tas patinka ar ne.

Chicago, Ill. — James Both
well, bajoras po Kicking, isz 
Chicagos, neilgai džiaugėsi 
milžiniszku turtu kuri jam, 
trys metai adgal, pripažino 
Czikaginis sūdąs paliktu turtu. 
Aplaikes kelis milijonus dole
riu, Bothwell nutarė apmalszy- 
ti savo sena troszkima ir pasi
rengė in tolima kelione in Af
rika ant levu medžiokles. Lai
ke vienos tokios medžiokles, li
kos sudraskytas per pustymu 
karalių — Ieva.

James Bothwell buvo pro- 
anuku gerai žinomo Czikaginio 
milijonieriaus, Samuel Kick
ings. Milijonai palikti per taji 
milijonieri, neatnesze niekam 
giliuko. Visi, kurie juos laplai- 
ke po sunui tojo milijonieriaus 
antanuku ir pro-anuku, mirda
vo ant visokiu pavojingu ligų 
arba nelaimingu atsitikimu. 
Pro-anukas Hickingso mirė 
staigia mirezia penki metai ad
gal. Visa savo turtą užrasze del 
savo sužadėtinės su kuria gimi
nes milijonieriaus nepavelino 
jam paeziuptis, pro-anukas 
sirgdamas pavojingai, neturė
jo užtektinai pajiegu pasiprie- 
szint piesz juos. Trumpai 
priesz savo mirti, paszauke no
tarą, padarydamas testamenta, 
kuriame paliko visa savo tur
tą savo mylimai. Likusi gimi
nes norėjo permainyt testamen
ta bet sūdąs ant to nesutiko.

Apie 75 metus adgal, vyriau- 
ses sūnūs Hickingo atėmė sau 
gyvasti nes neiszmanus tėvas, 
kuris turėjo daugeli milijonu 
doleriu, atsisakė jam duoti 
10,000 doleriu kad sūnelis ga
lėtu užmokėti savo kazyriavi- 
mo skolas. Motina dagirdus 
apie traginga mirti savo sū
naus, prakeikė milijonus savo 
vyro, Samuelo Hickingo. In 20 
metu vėliaus jos vyras dingo 
netikėta mirezia isz ranku ne
žinomo žudintojaus. In trumpa 
laika jo motere mirė nuo inspy- 
rimo per arkli in pilvą. Milijo
ninis palikimas perejo ant an
tro sunaus Williamo. Aplaikes

KRAUJAS TEKEJO 
PER JOS KUNA
MERGIN. MIRĖ.

Manchester, ill. — Labai re
ta liga, vadinimą Purpurahe- 
morrhagica, kuri isz,spaudžia 
žmogaus 'krauja per1 virszune 
skuros, buvo priežastim mir
ties jaunos merginos, Margaret 
Fowler, 22
apie menesi laiko. Daugelis 
daktaru steng tei ja iszgydyt 
bet be jokios 
mergina sudžii
lis isz prieži pties netekimo 
kraujo. Buvo į į daugeliose li- 
gonbutese bet 
nepagialbejo.

stu, kuri sirgo

į pasekmes nes 
vo kaip szesze-

r ten jai nieko

ISZ LIETUVOS

Clarence Peddicord, 22 metu 
amžiaus, neregys isz Vancou
ver, Wash., buvo padavęs apli
kacija ant egzekutoriaus Sing 
Sing kalėjime New Yoiike bet 
jo praszymas likos atmestas. 
Buvusis egzekutorius tame ka
lėjime apsirgo ir 'buvo privers
tas atsisakyt nuo to dinsto. Pri
valumas egzekutoriaus yra nu
žudyt įsu pagialba elektriko ka
linius nusūdytus mirties baus
me.

tiek turto, iszkeliavo in Indija 
kur likos irikaštaš per kirmėlė 
ir in valanda vėliaus mirė bai
siose kaneziose. Dabar tasai 
turtas perejo ant anūko niek
ingo, kuris aplaikes milijonus 
apsipaeziavo su savo mylima 
su kuria tėvas jam nepavelino 
paeziuotis. Laike svodbos tarp 
svecziu insigavo jo prieszas ku
ris taipgi mylėjo jo mylima ir 
nužudė jo paczia su kuria ka 
tik buvo apsiipacziaves. In du 
metus vėliaus vela apsipaezia
vo su kita mergina. Tasai apsi- 
paeziavimas buvo taip nelai
mingu kad in kelis metus po 
tam milijonierius atėmė sau 
gyvastį. Jo sūnūs, o pro-anu
kas Samuelio Hickingo, nega
lėjo ne pasonaudot isz paliktu 
milijonu nes didesne dali savo 
gyvenimo praleisdavo ligonbu- 
tese ir ant galo prijausdamas 
prisiartinanezia mirti, užrasze 
visa savo turtą savo mylimai.

Taip tai užkeikti milijonai 
niekam ant gero neiszejo.

PASIKORĖ ANT LAN- 
GINYCZIOS.

Y. — Kada Ro- 
itsikele isz ryto 
aregejo ka toki

Brooklyn, N 
manas Krutzą 
eiti in darba, 
kabanti ant 1 nginyczios savo 
kaimyno.

Iszkisze
mažai nusi 
kabanezia 
vo kaimini 
ne, 48 met
tere pasik 
masties ir 
buvo ja pi 
gal.

LIŪDNAS GYVENIMAS SU 
ISZGAMU VYRU.

Newark, N. J. — Baigei per
sieme isz didelio susijudinimo 
ne tik sudžia bet ir advokatai 
ir klausytojai sude kada isz- 
girdo pripažinimus moteres Ag 
nieszkos Foster, apie jos grau
dinga ir liūdna gyvenimą ir 
priežasti del ko nužudė savo 
vyra.

Moteres vyras buvo labai di
delis tinginys, nedirbo ir pri- 
vertinejo savo motere kad toji 
paleistuvautu tuojaus po jos 
isztekejimui kad uždarbiautu 
ant jo o kada ant to ji isz pra
džių nesutiko, musze ja tankei 
ir traukdavo už plauku ir ant 
galo negalėdama nu'kensti to
kio pasielgimo ir nužeminimą, 
uždavė jam truciznos nuo ko in 
kėlės minutas mirė. Džiure isz- 
klausius pripažinimu moteres, 
paliuosavo ja nuo bausmes.

Isz Visu Szaliu
ISZKLAUSYTA

MALDA
MERGAITE LIKOS 
GIALBETA NUO SMERT.

ISZ-

Paskutines Žinutes

LIEŽUVIAI
PRIEŽASTIM

ŽUDINSCZIU 
TRYS YPATOS ATĖMĖ SAU 
GYVASTES ISZ PRIEŽAS-

TIES APKALBĖJIMO UŽVY
DUSIOS MERGINOS; TRYS 

PAPAIKO.

ŽAIBAS SUSZUKAVO JAI 
PLAUKUS.

Baltimore, Md. — Veronika 
Rivas pasakoja savo kaimin- 
koms kokiu budu jos plaukai li
kos padabinti. Taip tas atsiti
ko. Sėdėjo arti radio ir klausė 
programo kada ant kart prasi- 
musze per radio žaibas kuris 
trenkė jai in galva isztraukda- 
mas visas špilkas isz plauku o 
plaukus taip gražiai padabino 
kad ir geriausias barberis ne
galėtu juos taip gražiai suszu- 
kuoti. , ,,

AUDROS IR PERKŪNIJOS 
DZŪKIJOJ.

Kaunas.,— Šzia vasara Dzū
ku kraiszta labai dažnai aplan
ko audros ir perkūnijos. Nuo 
birželio menesio vidurio iki 
dabar per pietine Lietuva pra
ūžė net keturios dideles au
dros. Liepos 27 d., nakties 
perkūnija ir audra padare ne
maža nuostoliu. Isz pietų pu
ses atslinko tamsus debesys, 
kuriuos lydėjo didelis vejas. 
Netrukus pasigirdo perkūnija 
ir vėjais virto audra. Punios— 
Bul trimoniu—(Bjiszt on o—Prie
nų apylinkėse matėsi keli gais
rai. Tai dege perkūno intrenk-

tos ūkininku trobos. Stiprus 
vejas kaip kur nulaužė medžiu. 
Bet labiausiai audra su lietumi 
pakenkė javams. i

ATL Y G

a per Įauga ne
žada pamate 

nyczios sa- 
i Dobzyskie- 
s. Badai' mo- 
ideles neri- 
s jos vyras 
metus ad-

VUIANT 
S.
akol teve- 

avo ranka, 
Flandrau 

?jo su savo 
odavo jam 
asodydavo 
s prie stalo 
ant nidko

Buffalo, 
lis turėjo f 
dukele M 
mandagei 
84 metu te-\ 
skanius v 
ant pirmuti 
ir rūpinosi T 
nestokuotu. Tayas manydamas 
kad su juom taip pasielgines 
lyg smert, aprlasze dukrelei vi
sa savo turteli už jos gera szir- 
di. Bet apsiriko senukas tuom 
nes dukrele, gavus visa turtą, 
permaine savo būda tuojaus in 
kėlės dienas, priversdama sena 
tęva valgyti skiepe drauge su 
szunim.

Senukas buvo prispirtas 
jeszkoti teisingystes sude ir su 
aszaromis apsakė sudžiui apie 
pasielgimą savo dukreles. Su
džia paliepė sugražinti visa 
turtą o senukas gavo gera prie
glauda pas savo anūkėlė.

VELA PRADĖJO MUSZT 
ŽYDELIUS.

Kaunas, Lietuva.,—■ Pasku
tinėse dienose vėla pradėjo 
muszt czion žydelius ir daužyt 
žydiszkus kromus. Toki sumi- 
szimai atsibuvo Laipunuose 
ir kituose miestuose. Kelio
lika žydu likos pavojingai su
žeista. Tuose maiszacziuose 
daugiausia dalyvavo studen
tai.

* Amerikas suszaldo kas 
minuta po 275 svarus žuvu.

Kožna miniuta Italija Isz- 
dirba po 3,000 svaru druskos.

NEBUCZIAVO SAVO VYRO 
PER 22 METUS.

Dixonville, Md. — Daktaras 
Rathmel jeszko persiskyrimo 
nuo savo paczilules už tai kad 
toji nesidavė 
per 22 metus, t 
nos apsipacziavimo su ja. Per 
visa taji laika negyveno kaipo 
vyras su paczia 
tino brik jeigu 
na vyrui valgi tai jam užtenka 
ir ant to jos mc 
lumas pasibaig 
mylėjo ant dak 
ji nuo tos szal :.osJmotereles ir 
dabar sau dakl 
sijeszkot karsz ežios flaperkos 
kuri neatsakys 
glamonėjimu. Jo pati priguli 
prie tikejimiszl cos szakos vadi
namos Mennon ites.

jam bucziuotis 
ai yra, nuo die-

i o toji vela tvir- 
motere pagami-

teriszkas priva- 
ia. Sudžia susi- 
taro ir perskyrė

Adairsville, Ga.,— W. A. 
Welchel, 80 metu, ana diena 
pirma karta susitiko su savo 
duktere, 52 metu, nuo kada ji , 
užgimė. 1

Shippensburg, Pa.,— George 
Henry, 75 metu, iszeme laisnus 
del apsipacziavimo siu Mrs. 
Mabel Lee, 58 metu. Yra tai 
jo antra pati.

Tflartlorčę Conri.,-* Du v^ar 
likos užmuszti, o trys kiti pa
žeisti, kada sugedo ju eroplan- 
as ant kurio leke isz czionais in 
New Yorka. ’ Užmuszti yra 
Juozas Kranskis isz Jamaica, 
N. Y., ir Mikas Madraza, isz 
Corona, N. Y.

Hažleton, Pa.,— Pranas Sus
kis, 37 metu amžiaus, susipy
kęs su savo szvogeriu Jonu 
Graham, 36 metu amžiaus, isz 
West Hazletono, su peilu Sus
kis ji teip baisiai supjaustė, 
kad anas nuo žaiduliu mirė li- 
gonbutyje. Suskis dabar sėdi 
kalėjime.

Philadelphia, Pa. — Praeita 
Sereda kardinolas Dougherty 
apvaiksztinejo savo gimimo 
dienos sukaktuves sulaukda
mas 74 metu amžiaus.

, Baltimore, Md. — Bart Par- 
na'by, 48 metu amžiaus, jo pa
ti, ju dvi dukterys Ethel, 16 
metu ir Margarieta, 8 metu, 
pražuvo liepsnose kada ugnis 
nakties laike sudegino ju stu- 
ba.

New York. — Smarkus lie
tus Queens dalyje miesto pri
darė daug bledes. Vanduo taip
gi užliejo požeminius geležin
kelius taip kad žmones turėjo 
panaudoti kitokius budus gau
tis in kitas dalis miesto.

Chicago. — Suvirsz 25 sker- 
dinyczios Armour kompanijos 
užsidarys jeigu kompanija ne
pristos prie darbininku reika
lavimu.

Tarnow, Lenk.,—Netolimam 
kaime Zbaraz, prie kalnelio 
randasi szulinyls, kurio labai | 
smagus raudinis. Sztai ana ' 
diena ūkininke eidama in dar- ’ 
ža, pasiėmė su savim savo try- 
ju metu dukrele.

Daržas buvo arti grinezios, 
mergaite bėgant paskui motina 
paregėjo žiedeli ir bego ji nu- 
skint. Perimta akyvumu pa
žiurėjo in szulirii, pasilenkus 
už daug, inpuole in szulini. Mo
tina atsiigryžus, pamate kad 
mergaites nematyt, pradėjo 
szaukti: “Onute!’’ Tame atsi
liepė mergaites balsas, rodos 
isz po žemes: “Mamyte, asz 
esmių szulinyj! ’ ’

Motina tai iszgirdus nežino- ' 
jo ka turi daryti. Nubėgo pas 
artyma kaimyną szaukdama 
pagiallbos. Kaimyno sūnūs 
tuojaus nubėgo, bet mato kad 
szulinyj vandens suvis mažai ir 
mergaite stovi ant kojų ant 
dugno. Bet kaip ja iszimti isz 
sznlinio pamanste .vaikas? Vai- 
' kinas kabiiJHamasis nuli
po žemyn akmenais, paėmė 
mergaite už szlebukiu su dan
timis ir užlipo pasekmingai in 
virszu. Motina paėmus mer
gaite ant ranku eme isz 
džiaugsmo verkti ir szauk't 
garsiai kad net kaimynai subė
go, manydami kad mergaite 
negyva, bet aiszkino susiriku
siems kaimynatas, buk Szven- 
tas Antanas josios mergaite 
iszgialbejo nuo mirties, nes kais 
diena karsztai meldėsi jo pa- 
gialbos ir saugojimo josios

■ szeimynelles nuo visokiu nelai
miu.

Pitrkov, Lenk. — Jaunas sū
nūs turtingo ūkininko Jokūbas 
Belkievicz, insimylejo in kai
myno patogia dukrele Zuzana 
Pagoisz.Karta atėjo pas Zuzana 
jos drauge, apsakydama jai, 
nieko nežinodama apie meile 
tarp Zuzanos ir Jokūbo, buk 
tasai paeziuojesi siu duktere 
turtingo kupeziaus isz artymo 
miestelio. Kada drauge iszejo, 
Zuzana tikėdama in tai ka pa
sakė drauge, nuėjo nubudus in 
savo kambarėli, iszgere truciz
nos ir mire in kėlės valandas.

Jokūbas kone ta paczia va
landėlė atėjo pas Pagoszius 
melsti tėvu kad dluotu savo 
dukrele jam už paczia. Kada 
ilgai mylima nepasirodė, moti
na nuėjo jos jeszkoti bet rado 
tik lavona savo mylimos du
kreles gulinczia ant grindų su
stingusia. Nesitikėdama tokio 
reginio, nelaiminga motiria 
taip persieme tuom regėjimu, 
kad sukrito negyva szale duk-

gos. Jaunas Jokūbas iszgir- 
dės klyksmą, inbego in kamba
rėli su tėvu. Prisiartinias prie 
savo mylimos, Jokūbas rado 
josios rankoje jo fotografija ir 
laiszkeli kuriame buvo para- 
szyta priežastis atėmimo saįu 
gyvasties. Jokūbas isz gailež- 
ties iszkeliavo ant rytojaus iri 
užrubeži, o in kėlės sanvai'tfts 
szeimyna aplaike nuo jo laisi- 
keli, buk ta diena atima sau 
gyvasti. Tėvas merginos gavo 
sumiszima proto. Sztai ka tie 
prakeikti liežuviai padaro.

NESUTIKIMAS TERP PO
ROS, NUŽUDĖ DUKRELE.

Vilnius.,— Albertas Petrovs- 
ki, gyventojas netolimam kai- 
melije, susibaręs su savo pa
czia, iszejo in miestą, kur pasi
gėrė ir siugryžias namo, neužtl- 
ko ja namie, per ka taip insiu- 
to, kad pagriebė savo dvieju 
metu dukrele, apsupo jai arit 
kaklo savo szalika ir smaugė 
kūdiki pakol užsmaugė ant 
smert. Priežastis to baisaus 
darbo buvo ta, kad jo motere 
iszejo pasivaikszcziot in girrai- 
te su kokiu tai nepažystamu vy
ru. Sudas ji nubaudė ant vi-

ŽVĖRYS SUDRASKĖ MISI- 
JONIERIU IR DU 

KAIMIECZIUS.
Burma, Italija.,—Sugryžtan- 

ti isz jomarko isz Udpur, misi- 
jonierius tėvas Izidorius, isz 
Italiszkos misijos, kuris turėjo 
65 metus amžiaus, su dviems 
parapijonams, likos sudrasky
ti per laukinius žvėris prie ke
lio, kada važiavo per pustyne. 
Arkliai pasibaidė, apvertė ve
žimą ir važiuojanezius iszmete 
ant kelio. Laukiniai žvėrys tuo
jaus juos apsiaubė ir in kėlės
minutas pasiliko isz ju tik kau- so menesio in kalėjimą nes liti- 
lai. Žmonys nesulaukdami diritojai prisiege, kad motere 
parvažiuojaneziu, iszvažiavo ju tanikiai apleisdavo namus su 
jeszkoti ir surado tiktai kaulius, vyrais.

aras ketina pa

jam buczkiu ir

— Svietas apmaudingas ir 
niekam netikėk tiktai Dievui 
ir jame vilti padek.

—- Netikėk niekam o nie
kas tave neiszduos, laikykis 
žmogeli visados to patarimo.

—- Aszaros moteres tai van
duo, kuriame ismarkiausio vy
ro szirdis Sumirksta.

GAILESTINGA NASZLELE.
—i Tai poni dabar viena bū

ni?
—t Ne, -suvis; auginu siera- 

teli.
—i Tai labai mielaszirdin- 

gai isz szalies poniutes.
—■ Ar vaikas ar mergaite?
—i Vaikas.
— O kiek: metu jis turi?
— 32 metu....

PER DAUG NORĖJO.
Oniute:— Mano Juozuti, jai- 

gu tu mane teip myli, tai turi 
man savo meile parodyt.

Juozukas:— Gerai szirdžiuk 
szokie in krike, o asz tave isz- 
gialbesiu. ' ( ‘

* Amerikoniszki fabrikan
tai padirba kas minuta po 80 
svaru parako diena ir naktį.



“SAULE’’ MA NOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Daugelis ‘žmonių yra girdėja; 

apie nepaprastus atsitikimus I 
per kuriuos žmones sau inspeja 
ateiti, visokias nelaimes ir at
sitikimus visokeis 'budais. Ant 
pavyzdžio paduodame czionais 
kelis tokius atsitikimus:

Budapeszto mieste, Vengruo
se, apie pirma valanda nakczia, 
1929 mete, vienoje szeimynoje 
staigai -nukrito laikrodis nuo 
sienos. Persigandusi gaspadine 
pabudino isz miego savo moti
na nes prijautė ka tokio blogo. 
Motina ja suramino nurodyda
ma kad vinis ant kurio laikro
dis kabojo buvo jau iszklybus. 
Po asztuoniu dienu aplaike ži
nia nuo valdžios kad gaspadi- 
nes brolis žuvo ta nakti kasyk
lose ir likos sudraskytas ant 
szmoteliu per eksplozija dina
mito.

Filozofas Douerffee, turėjo 
puiku laikrodėli kuris rode se
kundas, minutas, valandas, me
nesius ir dienas. Jisai staigai 
mirė ant geležkelio stoties. Ta
me laike neturėjo prie saves 
laikrodėlio nes buvo palikes 
namie, pasirodė vėliaus kad na
mie laikrodėlis sustojo ta mi- 
riuta ir valanda kada jisai mi
re, nors laikrodėlis nebuvo su
gedės ir buvo geram padėjime.

Berline, tūlo kupeziaus de- 
szimts metu dukrele labai sir
go, kuri labai mylėjo dideli 
laikrodi kuris musze valandas 
ir tame paežiam laike grajino 
trumpa szmoteli, paprašže tėvo 
kad laikrodi pastatytu jos 
kambarėlyje. Ant ligones noro 
sutikta ir po keliu dienu mer
gaite mirė o ta paezia minuta 
ziegorius grajino valanda ir 

tirrktrx'tfSČ&jrrtrjaCT 
Norints laikrodi užsuko bet ta
sai ne ėjo. Panasziai atsitiko ir 
pas kita žmogų, kada jam 
mirsztant, laikrodis; kuris nuo 
keliu metu ne ėjo, staigai pra
dėjo vela eiti isz nežinomos 
priežasties.

Tūlas ūkininkas Bavarijoj, 
kuris buvo iszejas in girria me
džioti paliko namie savo pa- 
czia. Diena buvo graži ir malszi 
lik staigai su didžiausiu trenks
mu atsidarė langelis pats vir
tuvėje kur jo motere virė val
gi. Motere tuojaus dasiprato 
kad vyrui atsitiko kokia tai 
nelaime. Nuėjo jeszkoti ir ant 
Itikruju rado girriojė savo vy
ra negyva, kuris isz netycziu 
nusiszove.

Daug panasziu atsitikimu 
galime skaityti o norints neku- 
rie žmones sako kad tai tik 
lengvatikyste bet tame yra kas 
nepaprasto kad toki atsitiki
mai pranesztu žmoniems apie 
prisiartinanezias nelaimes.

Visur tarp Lietuviu duodasi 
jaust stokas mtikytu ir gerai 
iszlavintu bob-daktariu (aku- 
szerku). Paprastai senos bo- 
belkos, neturinezios atsakan- 
ėzio mokslo kaip turi pasielgti 
su ligonėms ir naujai gimusiais 
kūdikiais per ka tankei atsitin
ka nelaimės kenkenežios tie tik 
del motinu bet ir kūdikiui.

Nesenei tūloje Lietuviszkoje 
apygardoje likos aresztavota 
tokia Bob-daktarka kuri buvo' 
priežastim apjakimo naujai gi
mtinio kūdikio o kuris bus ak
las ant visos gyvasties ir moti
na -turėjo ’būti nuvežta in ligon- 
bute kur pagtilejo gana ilga 
laika.

Juk randasi daug isz musu 
Lietuvaicziu užbaigusiu augsz- 
tesnius mokslus kurios galėtu 
užsiimti akuszerysta ir darytu 
isz to puiku gyvenimą.

iszdavyste negali duoti darbus 
visiems tiems vaikinams kurie 
geidžia surasti užsiėmimą Lie- 
tuviszkoje redakcijoj.

Bet atkreipiame del visu mu
su tautiecziu atyda kad jeigu 
visi Lietuvei suszelpinetu Liė- 
tuviszkas iszdavystes ir skai
tytu “Saule,” tai didesnis 
skaitlis darbininku butu reika
lingi spaustuvėje.

Gerai žinote kad ranka ranka 
prausia, koja kojai padeda —- 
skamba priežodis. Kuom dau
giau iszdavysta turi skaitytoju

Nepaprasta nusprendimą ana 
diena iszdave tūlas sudžia 
Kansas City. Gyventojas tojo 
miesto, kokis tai Bert Comley, 
gerai žinomas dainininkas, ap- 
sipaeziavo su motere kurios 
szirdi laimėjo su savo puikiu 
balseliu. Bet ne ilgai toji pore
le gyveno sutikime nes daini
ninkas naudojo savo puiku bai
sa tiktai tarp publikos o namie 
niekad nedainuodavo.

Nepatiko tas jo paeziulei ku
ri užvede skunda in suda o su
džia nusprendė kad motere ku
ri apsiveda su žmogum vien tik 
del to kad turi puiku baisa, tu
ri tiesa iszgirst jo baisa tan
kiau. Sudžia paliepė jam dai
nuot nemažiau kaip du sykius 
ant dienos kad pralinksmint 
savo pacziule. Gerai kad ir ji 
nedainuoja nes tada butu kari
nis duetas.

KALĖSIMAI BAISUSIS
—;

e f '• / -i ■ L rSenOvi-s-zko-si. laikosia kali
niai laikomi liladelfijoj, Pa., 
kalėjime tie tivo užlaikomi 
per miestą tool iszkabindavo 
gurbelitis per t nga o praeigiai

*

in jos inmesdž 
baka.

o maista ir ta-

—■ r 

Portugalis-z i kalėjimai szia- 
dieti yra pana.aus in Filadelfi
jos, Pa. Norint langai yra apr-

tuom daugiau reikalauja dar- verti geležinfoihs -sztangoms,
bininku.

Todėl paremkite savo laik- 
[ raszti ir lai kožnam name jis 
randasi 6 tada galėsime padi
dint skaitlį darbininku iszda- 
vysteje “Saules.”

Sziadien Lietuviszkas laik- 
rasztis yra labai svarbus kož- 
noje -szeimynoje nes tai geriau
sias njokslas del auganeziu vai
ku kad visai neisztautetu.

bet pavėlinta jiems aplaikinet 
nuo įpraeigiu jaaista, papersus 
ir su jais kalbėtis.

Kiek tai laikraszcziai praser- 
gineja motinas kad mažu vaiku 
nepaliktu namie be priežiūros 
vyresniu ypatų o bet mažai ju 
atkreipia atydos ant tuju pra- 
sergejimu. Vaisei tojo apsilei
dimo apie nepriežiūra vaiku 
lankei buna nelaimingos.

Sztai ana diena Jacksonville, 
Tenn., kokia tai Edna Parkers, 
iszeidama isz namu paliko ket
vertą mažu vaiku. Kada sugry- 
žo, rado du negyvus o du pavo
jingai serganezius. Vaikai at
suko vamzdelius prie gazinio 
peczitiko laike siautimo po na
rna ir užtroszko ant smert. Gai
lestis ir nusiminimas motinos 
buvo heiszpasakytas — bet ant 
nelaimės jau buvo per volu gai
lėtis.

Ant salos So su, artimoje Ku
bos, likos investas naujas bū
das, kad kalėjimas neturi jo
kiu spinu, ne sztangu ir ne sar
gu. Nenoras pabėgimo isz kalė
jimo rėmėsi ant to, kad kalinis 
iszbėges isz kalėjimo gali in ji 
sugryžti, bet tiktai negyvas. 
Kada ji suima, ant vietos buna 
suszaudytas.

Gal arszianfeias kalėjimas 
ant svieto randasi Urga, Mon
golijoj. Kamibarelei del kali
niu yra tai tikrai grabai, ketu
rios pedo-s ilgio, dvi ploczio ir 
puse pėdos aukszczio. 'Tuose 
grabuose yra 
gaiš kailiniai, 
lėti, stovėt n< 
yra malonus 
nelaimingu, L, 
ta kalėjimą, 
mirti.

Išz Bėrlino daneszaiha buk! Mongamtown, North Ctiroli-
haszle,"p'o~indėnei mirusiam noj, keies’sahvaiteš adgal mirė 

senas nigeriš kuris paskuti
niuose metuose pėrsiiiiaine ant 
balto žmogaus. Priesž dvide- 
szimts metu ant jo kūno pradė
jo pasirodinet'balti pletmai ku
rie kas karta didinosi ir ant ga
lo visas kūnas stojosi baltu. Ta
sai mtirinas vadinosi Hiram 
Jackson ir turėjo 89 metus am
žiaus. ■ 1

Deterlingui, aliejinis karalius, 
pagimdė dukrele. Pagal testa- 
menta mirusio vyro tai toji 
dukrele aplaikys 250 tukstan- 
eziu svaru szterlingu arba 112 
tukstaneziu doleriu. Dyg sziam 
laikui da neapskaityta kiek mi- 
rusis vyras paliko, Ibet kožnam 
laikė galima tikėtis kad jis pa
liko viso turto siekiant ant 
dvieju milijonu szteriingu. Jo 
paskutine, treczia motere De- 
ter-lingo buvo jo sekretorka, 
Karlina Knaak, su kuria taipgi 
buvo susilaukęs dukrele už gy
vasties.

Nekurio. 
kalinei yra 
szmota len 
galva gali 
negali ate 
tos vaiksz 
stovintis.

Ant įsa 
buna užd 
je tari, s 
ka apkali 
atsitupi, 
tai turi s 
kioje kle 
netenka p 
pąljuosuoj

rirakyti lenciu- 
ėgali jame gu- 
žsitiėjst. Mirtis 
eczias del tuju 

gaunasi in 
lengva turi

Kinuose 
yti in stora 
ik kalinio 
i. Jis taipgi 
turi nuola- 
ba miegoti

Budintojai 
koje, kurio- 
isa savo lai- 
Negali jisai 
st ir nuola- 
ždarytas to- 
linis greitai 
ei ji po tam 
andina.

Tula linksma milijonierka 
isz New Ybrko geide save pasi
linksmint isz nuobodumo nes 
jos vyras neturėjo laiko ja pa
linksmint nes jo galvoje buvo 
tik “biznis.” Motere nuvažia
vus in Florida susipažino su 
kokiu tai “žigolu” sporteliu, 
kuri pasiėmė su savim ir leido
si jeszkoti geru laiku. Ant ga
lo gerai užsitraukus “kakte- 
leis” padavė savo draugui sa
vo brangenybes ant užlaikymo 
pakol iszsiblaivys. Draugas 
taip juos “paslėpė” kad drau
ge su joms dingo kaip kampa
ras. Sportelis ne tik kad turėjo 
gerus laikus bet da uždirbo ant 
brangenybių keliolika tukstan- 
cziu doleriu. i

'Suv. Valstijos turi užtekti
nai automobiliu kad juose gali
ma pavėžint visus gyventojus 
szio sklypo. Taip tai apraszo 
savo raparte Keliones Bjuras. 
Praeita meta radosi ju net 29,- 
048,422 automobiliai, 1,085,422 
treilerei ir 108,541 motorinei 
dviraeziai. Amerikoniszki au
tomobile! sunaudojo beveik 21 
ir puse bilijonu galionu gazoli
no 1938 mete už kuri reikėjo 
mokėti po keturis centus pa- 
dotko už galona, todėl valstijos 
aplaike pelno 771,764,000 dole
riu.

Melskis žmogau, bet melskis 
ne tik lupomis bet visa szir- 
džia, visomis mintimis, visa 
dvasia ir jausmais o nebus tau 
sunku -skriauda nukenst ; leng
viau tau bus mylėt ta, kuris yra 
del tavęs farizejum, skriaudi
ku; mylėk ji kaipo savo artima, 
matyk jame ta, kas yra geru o 
piktylbiu jo vengk idant tavęs 
nelytetu. Tu -busi laimingas at
likdamas savo szventa darba 
kuriame apsireiszke Dievas.

AKYVI SZMOTELIAI 

Geriau kad motina verktu 
savo mirusio kūdikio negu asz- 
aras lietu ant jo gyvenanezio.

Geriau padarytu ta motina, 
kuri nesirūpina geru iszaukle- 
jimu kūdikio, kad ji kūdikystė
je lotina ranka užsmaugtu.

Sziadien tankei galima su
tikti tėvus kurie kalba: “Ak, 
kaip tai butu malonu kad mu
su dukrele ar sūnelis galėtu ap- 
laikyti užsiėmimą Lietuviszko- 
je-redysteje, tai būtumėm lai
mingi ir žinotumėm kad musu 
vaikai randasi geroje vietoje.” 
Kartais iszsipildo pageidimai 
tokiu tėvu ir kada a.a. D. T. 
BocZkauskas gyveno, tai nuo
latos buvo spaustuvėje apie 
dvylika merginu, dirbaneziu 
redysteje. >

feet ant nelaimes Lietuvisžka

Ana diena prisiuntė in musu 
redakcija tūlas musu skaityto
jas sena maldaknyge ant apda- 
rymo, kuri turėjo apie 80 metu 
senumo. Kada aplaike apdary
ta knyga, prisiuntė mums šir
dinga padekavone nes nesiti
kėjo kad taip puikei bus apda
ryta jo sena maldaknyge ir už 
tai mums szirdingai dekavoja. 
Ir jus galite panaszei padaryti 
jeigu turite kokia sena knyga 
ant apdarymo. Prisiunskite o 
ir jus džiaugsitės.

§ Kožna negraži motere ne
tiki in zerktila-

§ Žmogus kuris užsipelni 
ant prieteliu, visados ju turės.

§ Jeigu katram jaunikiui 
nesiseka gyvent tai tegul apsi- 
paeziuoja.

§ Patogumas ir turtas tiek 
motere padabina kiek puikus 
pasielgimas.

§ Daugumas vyru negali to 
sau iszaiszkint kodėl moteres ji 
nemyli.

§ Jeigu žmogus viską apsa
ko ka žino, niekad nebus už isz- 
mintinga palaikytu.

§ Kožna motere yra tosios 
nuomones kad ji -tiek verta 
kiek ji aukse atsvertu.

§ Juk nieko nekasztuoja 
mandagumas > tas daug kartu 
tankiausia už simoka.

§ Moteres
ma suprast nles ji veikia isz 
džiaugsmo ir isz piktumo.

§ Kas daug kariauja ant 
moterių tas t\ 
už daug myile; i

§ Su plika i 
merginos imsiartink nes ji taip 
nekenezia tokio jaunikio kaip 
-szuo ubago.

§ Kol vyras ne yra apim
tas moterine iatekme tai da ne
gali numanyti ar jis yra blogu 
ar geru. i

verksmo negali-

krai seniaus jas 
o.
ir žila galva prie

SVECZIAS
---- *-----

Buvo gražus, saulėtas rudens 
rytas. Pagirryj pasirodė kaž
koks vyras. Sustojo ir užden
gės rankomis akis nuo saules, 
eitie žiūrėti. Ne vieno žmogaus 
niekur nebuvo .matyi. Netolie
se matėsi vienintelis vasarna
mis. Prie jo jis ir nuėjo. Nepa- j 
žystamasis 'buvo augszto ūgio, 
liesas, nusiskutęs. Jam galėjo 
buri apie 40 metu. Kepure ir 
batus jis matyt kelionėje, buvo 
pamėtės, nes buvo tik su vie
nom kojinėm ir be kepures. At
rodė tartum ligonis, ka tik isz
ejas isz ligonines.

Per keliolika minueziu jis 
pasiekė vasarnami. Visi vasar
namio langai buvo uždaryti. 
Niekur gyvo žmogaus nebuvo 
matyi. Visur buvo tylu ir ramu. 
Keleivis priėjo prie duru, be't 
jos buvo uždarytos. Apejas na
mus rado viena nedideli atdara 
langa. Ankstybasis sveczias už- 
sZoko ant prielangio ir irilipo 
in vidų. Tai buvo maudymosi 
kambarys. Nesustodamas jis 
nuėjo in valgomaji, paskui In 
vyru kambari. Pastebėjas ant 
štalo revolveri, paėmė ji ir ap
žiurėjo. Revolveryj buvo sze- 
szi szoviniai. Patenkintas itiši- 
dejo ji in kiszeniu.

Buvo 'tik puse penktos. Sve
czias atsigulė lovoje ir užsimer
kė. Kokia valanda taip gulėjo 
o namuose vis dar buvo tylu. 
Tik staiga paszoko: ji pažadi
no kažkoks, vos girdimas, szla- 
mejimas. IsZ,traukės revolveri 
priėjo prie duru ir atidarė jas. 
Priesz ji stovėjo graži jauna 
moteriszke. Tyliai pakele re- 

. voiycri ir eme taikinti įn mote- 
riszke. Ji isz iszgasczio sttszu- 
ko, pakele rankas ir apalpus 
pargriuvo. Kai kuri laika sve
czias 'dar stovėjo su revolveriu 
rankoje. Paskui, priejas prie 
aplipusios moteriszkes, atsi
klaupė, paėmė ranka ir eme 
klausyti pulso. Kuoramiausiai 
insidejas revolveri in kiszeniu, 
pakele, lyg maža vaika, gulin- 
czia moteriszke ir paguldė-ant 
lovos. Paskui nuėmė jai skry
bėlė ir atsegiojo palta. Mote
riszke atgijo. Nusigandus vėl 
norėjo paszokti -bet nepažysta- 
masai atsargiai ja paguldė, tar
damas :

— Praszau nebijoti. Asz jus 
apsaugosiu.

Jo balsas buvo malonus. Ji 
kiek nurimo.

—- Nuo ko tamsta mane sau
gosi ? — paklausė.

— Nuo musu prieszu. Gyvas 
ne vienas isz ju neperžengs mu
su slenksėzio!

Jis kalbėjo kaip iszlavintas 
žmogus. Ji pastebėjo jo storos 
vilnos drabužius ir kojas be 
batu, sudraikytomis kojinėmis. 
Jis pasirodė jai kažkoks bai
sus. Kiek patylėjus paklausė:

— Kaip tamsta ežia inejai?
— Per maudymosi kamba

rio langa. Jis buvo lyg tyczia 
atdaras.

— Tamsta, turbut nežinai 
jog szitie namai priklauso dak
tarui Hartmutui ir kad jis be
matant gali ateiti.

— Taip? Asz jo nepažystu. 
Bet jeigu jis ateis mes jo nein- 
sileisim. Man užtenka tamstos 
vienos.

— Gal tamsta mandi kad asz 
szitame apitamsiame kamba
ryje busiu?

— Jeigu taip tai asz tuojau 
atidarysiu langus.

Jis priėjo ir atidarė langus.

Pasidarė szviesu. | pėrvėlu. Asz ja nuszoviau. Tub
— Asz manau kad tamstai laiku in kambari inbego jos 

manes nebijosi, — tarė nusku- motina ir eme rėkti: 
relis.

Jaunoji moteriszke žinojo1 szoviau. Policija man nenorėjo 
kad jos vyras, daktaras tik va
kavę sugryšz. Tarnus ji pati at
leido ir jie tik kita ryta turėjo 
sugryžti.

— Ne, asz tamstos nebijau,— 
atsake dalktariene. — Bet asz 
norecziau žinoti kiek laiko 
tamsta manai pas mus būti?

— Visados. Man jau Vii-' 
helmsdorfas atsibodo. Asz ežia! 
manau ramiai pabaigti savo 

- gyvenimą!
Vilhelmsdorfas! Isz jo kal

bos ji tik ta viena szita žodi te- 
iszgirdo. Buvo tai ligonines pa- ateis, asz ji nuszausiu. Labai 
vadinimas kur buvo laikomi 
pavojingiausi bėprocziai. Ji su
prato jog tai yra pabėgės be
protis, isz kurio visko galima 
tikėtis. Ji turėjo labai atsar
giai su juo elgtis ir gudrumu 
juo kaip nors nusikratyti.

— Asz nueisiu nuplikti val
gyti, tarė. Už puses valandos 
sugrysziu.

— Ne. Tamsta manes nepa
liksi. Jeigu tamsta norėsi pa
bėgti, asz busiu priverstas 
tamsta nu-szauti.

— Gerai bet asz esu alkana, 
noriu valgyti.

— Isz valgomojo jus galite 
paimti valgio. Bet palikit atda
ras duris, kad asz jus galeeziau 
matyti.

Ji nuėjo in valgomaji ir už 
kiek laiko sugrylžo, neszdama 
visokiu valgiu ir gerymu. Jos 
sveczias sėdėjo prie lango ir 
žiurėjo in kelia, einanti in misz- 
ka.

— Arcziau, kaip per 30 žing
sniu niekas neprieis, — paga
liau tarė jis. — Asz esu geras 
szaulys.
. — Praszau valgyti. Asz vis
ką atnesžiau, ka namie turėjau.

--Ne, aeziu! Asz nenoriu 
valgyti, — atsake baisusis sve
czias. — Tik viena stikleli vyno 
asz su mielu noru iszgercziau 
jeigu tamsta butum tokia gera 
man jo duoti.

Daktariene pripylė stikleli 
vyno ir padavė. Jis jai manda
giai padėkojo.

— O koks gardus vynas! Asz, 
turbut, jau keletą menesiu- kaip 
jo negeriau.

Palinksmejas pasirodė 
bingesnis.

— Man rodos, tamsta 
mano pavardes nežinai, 
esu Ernestas Matisonas, pirk
lys. Dabar, tiesa, asz nesidar- 
buoju. Asz buvau Vilhelmsdor- 
fe pasitaisyti. Bet daktarai 
manės nemėgdavo. Nors asz 
jau senai sveikas bet jie nieku 
gyvu nenorėjo mane-s iszleisti. 
Dabar asz ir 'be ju pavelijimo 
iszejau. Tamsta mano pavarde, 
turbut, esi girdėjusi. Kai žmo
nes buvo -norėja isz manes 
žmogžudį padaryt, tuomet ma
no pravarde visuose laikrasz- 
eziuose praskambėjo. Tai buvo 
priesz keletą menesiu. Bet tam
sta netikėk tam. Asz žmogus 
geros szirdies ir asz tik ginda-j 
masis taip padariau, 
daktariene.

— 'Tikiu tamstai, — atsake 
. — Asz turėjau žmona. Ve-^ 
džiau asz ja mylėdamas. Bet la
bai apsirikau. Ji manes ne kiek, 
nemylėjo ir visokiais budais 
stengėsi mane nugalabyti.

— Viena nakti asz sapnavau 
kad ji norinti mane papjauti. 
Asz pabudau ir iszrikruju pa- 
maeziau ja szale saves. Asz pa
griebiau revolveri, kuri visuo
met prie saves laikydavau ir 
ėmiau in ja taikyti. Ji suriko ir 
norėjo pabėgti bet jau buvo

Žmogžu
dys, žmogžudys!” Asz ir ja nu-

tikėti, kad asz tik besiginda
mas jas nuszoviau. Pagaliau 
visi suprato jog asz nekaltas ir 
nusiuntė mane pasilsėti in Vil- 
helmsdorfa. Bet gyvenimas li
goninėje man nusibodo ir asz 
pabėgau. Dabar asz pasiliksiu 
ežia ir visuomet su tamsta gy
vensiu.

— Bet' tai juk negalimas 
daigias. Asz juk isztekejusi!

Jis nusiszypsojo:
— Tamsta neilgai busi iszte- 

kejusi. Kai tik'tamstos vyras

kal-

dar
Asz

paprastai. Ar netiesa?
Jis atsirėmė ir eme snausti. 

Pagaliau ir užmigo. Jauna mo
teriszke atsistojo ir jam vis dar 
tebemiegant, pamažu priėjo 
prie duru, atidarė ir pasileido 
bėgti. Bego, nors szirdis smar
kiai plake ir alsuoti beveik ne
galėjo. Nesustojo, kai pasigir
do szuvis, paslkui antras, tre- 
czias...

Bego manydama:
— Tuoj jis vėl szaus. Tuoj 

viskas pasibaigs. Czia asz mir
siu.

Kaip ji atbėgo in kaima ir 
pati nežinojo. Komendanto 
žmona priėmė ja pas save. Ko
mendantas tuojau teiefonavo 
in beproeziu ligonine.

— Ernestas Matisonas? Taip. 
Vakar jam pasisekė iszbegti. 
Bet jis dabar nepavojingas, 
nors priesz 14 metu jis, iszejas 
isz proto, nuszove savo žmona 
ir jos motina. Tamsta sakai pas 
daktaro Hartmuta? Gerai, mes 
pasiunsime du vyru o jeigu ir 
jus pasiunsite vyra tai užteks.

Kai jaunoji moteriszke apie 
szita pasikalbejima sužinojo, 
nustebus ptiklause:

— Jus sakote: — priesz ketu
riolika metu? Kaip tai gali bū
ti? Jis man saike jog visa tai 
buvo priesz keletą menesiu.

— Dažnai taip latsitinka su 
tokiais ligoniais, — tarė ko
mendantas. — Jie visai pa- 
mirszta laika. Ir tai jiems yra 
didele laime. Nes kaip žmogus 
galėtu iszlkenteti 14 metu be
proeziu namuose!

Pirma nakti po szio atsitiki
mo daktaras Hartmutas su 
žmona nakvojo vieszbutyje. Už 
jokius pinigus ji nebutu galė
jusi ta diena sugryžti in .savo 
vasarnami, įkuriame ji pergy
veno baisiausias savo gyveni
mo dienas ir kur Ernesta Ma- 
tisona rado -negyva.

Penkis kartus beprotis szo- 
ve in ja o szesztuoju szuviu 
pats nusiszove.

PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. 
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie 
Lietuviszkos bažnyezios. Par
siduoda pigiai. Kreipkities in 
“Saules” ofisą, Mahanoy City,
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— Publikines mokyklos at
sidarys SeTedoj, Rugs. Sept. 6 
diena.

—< Lietuviu Diena praėjo; 
buvo tai viena isz didžiausiu 
Lietuviu Dienu nes 'žmonelių 
buvo suvažiavę daugiaus negu 
kitais metais. Visai gerai nu
sisekė! , ?

T Praeita Sereda Philadel- 
phijoje mirę kunigas Andrius 
J. Fleming, kuris 6 metai atga
lios buvo klebonu Airisziu pa
rapijos Mahanojuje. Jisai buvo 
58 metu amžiaus ir bus palai
dotas Subatos ryta Philadel- 
phijoje.

— Leonas Karvelis isz Broo- 
klyno lankėsi 'Mahanojuje pas 
savo motinėlė ir patėvi K. Pa
laimas, 608 W. Pine St. Teipgi 
dalyvavo! Lietuviu Dienoje.

•
1 ISZ SHENANDOAH, PA.

■—■ Locust Mountain liigon- 
buteje buvo padaryta operaci
ja Viktorijai Karpaviczienei, 
ežio miesto sena gyventoja.

♦—i Jonas Krankauskas li
kos sužeistas Maple Hill kasyk
loje. Likos nuvežtas in ligonbu- 
te, i : .
, — Seredos ryta Airiu baž- 
nyczioje likos suriszti mazgu 
moterystes Valteris J. Ažukas 
įsu M ar gar iet a A. Kennedy.

! Coaldale, Pa. t Praeita Suka
lta mirė Ona Skinlkiene, pati 
Juozo Skinkio. Sirgdama tik 
tris sanvaites, nusidavė praei
ta Subatos ryta in Coaldale li- 
gonbute kur mirė ta paczia die
na 8 valanda vakare. Paėjo isz 
Kauno redybos, Asiukles kai- 

uroy J1? asraa- j A '' pOA 1te ■ 
vais vadinosi Zablackiute. Pa
liko dideliam nuliudime vyra 
Juozą, tris sūnūs Prana ir Da
nielių namie ir dentista Dr. 
.Vincą kuris turi ofisą Hazleto- 
ne, taipgi dvi įseseres Elzbieta 
Benderavicziene, mieste ir Kat
re Petrauskiene isz Ashlando. 
Tik praeita Sausio menesyje 
veliones sesuo Mare Virbickie- 
ne mirė Ashlande. Taipgi pali
ko dvi įseseres Lietuvoje, kaipo 
ir dediene Mare Za'blackiene ir 
pus-seseri Elzbieta Kižiene, 
Mahanojuj. Laidotuves atsibu
vo praeita Seredos ryta isz na
mo 216 Ruddle St., su apeigo
mis Szv. Jono Lietuviu 'bažny- 
czioje o kūnas likos palaidotas 
Szv. Juozapo kapinėse Summit 
Hill. Pasilikusi szeimyna deka- 
voja visiems kurie dalyvavo 
laidotuvėse.✓

Mt. Carmel, Pa. f Mrs. A. Lu- 
binskiene, 31 metu amžiaus, 
pati Antano Lubinsko likos už- 
muszta o kita motere, V. Lu'bin- 
sfciene ir jos duktė Franciszka 
likos sužeistos automobiliaus 
nelaimėje arti Ellensburg, 
Washingtone. Jie buvo in fe
nais nuvažiavę atlankyti savo 
tėvus.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojau* Iistikimiaccis Graboria* 

t: Gabiausiai Balsamuotojai it

I
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas a s i o j 
•peliuke je. Bile ko- kC
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- jįgįį 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoja nu- I 
mirelius pagal naujau- Į 
eia mada ir mokslą.

Turiu pagialblnlnke Į 
moterema. Prieinamo! J . 
prekea, @

DU OFISAI: 
MAHANOY CITYjBIB W. Sprac. St 

Bell Telefonas 149
JAMAQUA, PA., 43* Williag Street 

BeU Telefonas m-J _

Pasaulines Parodos Reikalu.
Wyoming Klonio Lietuviu R. 

K. Parapijų chorai smarkiai. 
rengiasi in Lietuviu Diena 
Rugsėjo 10-ta d., Pasaulinėj, 
Parodoj New York’e. Dainos 
Draugija, in kuria priklauso 6 
Parapijų Chorai rengia Wyo
ming Klonio Lietuviu Diena, 
Darbininku dienoje (Labor’ 
Day) Rugsėjo 4 diena Sans 
Souci Parke, su muzikėlė pro
gram. 'Tos dienos pelnos skiria
mas draugijos nariams unifor
mų fondui, kurias insigijama 
Pasaulinėj Parodai. Sziomis 
dienomis Dainos Draugijos, 
Ekskursijos komisija, muz. J. 
J. Szaucziunas ir P. J. Kara- 
szauskas, buvo nuvykę in New 
York kur galutinai užbaigė 
tvarkyti Ekskursijos reikalus. 
Wyoming Klonio chorai ir Lie
tuviai apsistos viename gra
žiausiu vieszbucziu Hotel New 
Yorker, 34th St. ir 8th Ave., 
New York. New Yorker apsi
stojus svecziams bus didelis 
patogumas nes tik vienas blo
kas iki Penna Stoties kur gau
nami traukiniai kurie be susto
jimo nuveža in Parodos vieta 
tik už 10 centu. Ekskursija isz- 
vyks Subatos ryta, Rugs. 9-ta 
ir namo grysz tik Panedelije 
Rūgs. 11-ta, vėlai vakare. Va
žiuosime gražiais Frank Martz 
Co. busais. In paroda važiuoja 
sekanti chorai: Szv. Prancisz- 
kaus Parapijos Choraė M. M. 
Wilkes-Barre, Pa., Szv. Kazi
miero Paapijos Choras, Ply
mouth, Pa., Szv. Kazimiero Pa
rapijos Choras, Pittston, Pa., 
Szv. Marijos Apreiszk. Parapi
jos Choras, Kingston, Pa., Szv.

ne, Pa., Szv. 'Trejybes Parapi
jos Choras Wilkes-Barre, Pa., 
ir Szv. Juozapo Parapijos Cho
ras, Scranton, Pa.

Iki sziam raszymui jau užre- 
korduota 360 žmonių kurie su
daro 10 busu. Kadangi daug 
Lietuviu nori vykti kartu su 
chorais in Lietuviu Diena, tad 
komisija pasistengė gauti dar 
keletą vietų vieszbutyje ir pri
ims norinczius važiuoti iki 22 
Rugp. Tad kurie Lietuviai no
rite važiuoti in Pasaulines Pa
rodos Lietuviu Diena, tad ma
lonėkite kreiptis pas Ekskursi
jos Komisija.

Jonas J. Szaucziunas, 
183 Zerbey Avė., 

Phone 73311 Kingston, Pa.

Petras J. Karaszauskas 
13 Garrham Avė., 

Phone 25243
Lynwood, Wilkes-Barre, Pa. 

—J.J.Szaucziunas.

Kas Dedasi Szioje 
Minutoje

* Kožna minuta, kožnoj va
landoje gemsta vienas kūdikis 
Jugoslavijoj.

* Amerikoniszki audėjai 
padirba kas minuta po 13 tu
zinu paklodžių ir paduszku.

* Kas minuta Amerikonisz- 
kuose namuose atsitinka po 10 
visokiu sužeidimu.

* Amerikoniszki fabrikan 
tai iszdirba už 13 doleriu ver
tes musztardos kas minuta.

* Szioje minutoje Amerika
iszprodukuoje po 900 galonu 
smalos. (

Anglijos krutamieji pa
veikslai uždirba po 500 doleriu 
kasi miinuta.

ZOKONINKO 
DVASIA

PARODE KUR RANDASI 
PASLĖPTAS SKARBAS —

PO TAM DAUGIAU 
NEPASIRODĖ.

Ballingarry, Irlandija., — 
Apie dvideszimts myliu nuo 
czionais randasi seni griuve
sni su koplyczia ir senoms ka
pinėms, prie kuriu atsitiko ne
paprastas atsitikimas, apie ku
ri žmonis jau nuo senei pasako
ja. Nuo kokio tai laiko gyven
tojai pasakojo, kad prie tuju 
griuvėsiui, mate kokia tai dva
sia. Paskutiniu kartu mate 
dvasia dvi moteres einant isz 
jomarko. Daginio apie tai ir 
vietinis klebonas, iszbąrdamas 
moteres už platinima tokiu 
paskalų. O kada žmonys pra
dėjo da daugiau apie tai kalbė
ti, kunigas pats nutarė ta j i da
lyką isztyrinet. Nuėjo ant tos 
vietos kur dvasia ketino pasi
rodyt, apie pusiaunakti, na ir 
pats slugryžo iszbales ir persi
gandęs. Ir kunigas mate dva
sia zokoninko. Manydamas 
kad tai kokis szposas, nuėjo in 
paticija praszydamas kad keli 
palicijantai pribūtu pas ji ir 
jam prigialbetu atidengti ta 
slaptybe.

Ant rytojaus pribuvo pats 
virszininkas palicijos su keliais 
palicijan'tais ir visi apie pu
siaunaktyje nuėjo ant senu ka
piniu.

Naktis buvo szviesi. Ant ga
lo visas būrelis nutirpo isz nu
sistebėjimo, nes arti pamate 

. jybuiczi^ juokią, 
žemes, kuri .persimainė ant 
žmogiszko pavidalo. Buvo tai 
.senis apsirėdęs senoviszko 
zokoninko rūbais. “Dvasia” 
tiesiog ženge prie stovinczio 
pulkelio, kuris atsistojo in sza- 
li, kad dvasia praeitu, kuri pa
lenkė galva rodos ant pasvei
kinimo ir ėjo prie griuvėsiu.

Visi nuėjo paskui ji. Zoko- 
ninkas atsiklaupė ant vietos, 
kur kitados radosi altorius, 
kalbėdamas rodos miszias pa
gal būda vartojama priesz Re
formacija. Visas būrelis buvo 
nutirpęs ir negalėjo pasijudyt 
isz vietos. Ant galo zokonin- 
kas pakele ranka, rodos lai
mindamas ętovinczius, teip pa
stovėjo valandėlė laiko, po tam 
dingo visiems isz akiu ant tos
ios vietos.
Kunigas da vis abejojo teisin

gumą to ka mate. Kita nak'ti 
padare kitoki bandymą su dva
sia. Iszskyriant palicijantu,, 
iszrinko narsuoliu isz mieste
lio ir visi nuėjo ant kapiniu; 
nes norėjo paženklyt vieta isz 
kur dvasia iszkildavo. Ant 
tikiluju vėla pasirodė. Kunigas 
nuėjo ant tos vietos ir pamate 
sena kapa, kuri paženklino su 
kryželiu, isziaip nieko naujo ne
atsitiko tik kaip pirma nakti.

Kunigas .nusidavė praszyti 
pagi'albos žinomo spiritualisto 
isz miesto, su kuriom nusidavė 
ant kapo , kur atkasė surasda
mi graiba, kelis kaulus ir zoko
ninko abita ir vela lužkase ka
pa.

Vėla lauke pasirodymo dva
sios, kuri atėjo kaip praeita 
nakti ir taip pat pasielginejo. 
Kada dvasia dingo, kunigas 
paženklino ta vieta kurioje sto
vėjo ir dingo. Ant rytojaus 
nukasė nuo tos vietos keliolika 
plytų ir pradėjo kasti. Kelio- .

f. r . ..

Nepaisant kad jie vis pasi rengineja prie kares ir be pa
liovos padirbinėja bombinius ir gazinius eroplanus su kuriais 
galeth isznaikinti miestus ir ju nekaltus gyventojus, virsz pa
rodyti du diktatoriai parodo ju meile del jaunu vaiku, žinoma 
tik savo sklypo vaikus. Pirmas paveikslas parodo Vokietijos 
diktatori Hitlerį kuris suteikia garbe jaunam vaikui už pasi
žymėjimą apvaikszcziojime Berline. Antras paveikslas paro
do Italijos diktatofi Mussolini kuris priima nuo tūlos mergai
tes dovana—bukietą gyvu kvietku, kada lankėsi Albanijoj.

li'ka pėdu gilumo užtiko skryne 
su daug visokiu bažnytiniu in
du isz aukso ir sidabro, szilkinu 
paredu ir puikia monstrancija 
kaipo daugeli 
siniu ir sidab

Pagal ba
tai tos brang 
tie paslėpto 
laike persB 
per ReforiB 
valandos « 
nepasirodiiH 
užganadytiB 
turtas velt® 
nes ranka.® 
apraszinej;® 
cziai? tvirtĮ

Skaito “Saule” 43 Metus

į 'iTi.į.'

Geri Vaikai yra Tikras
Džiaugsmas Tėvams

Kalvis kuris labai mėgo 
arielka turėjo vienatine dukte- 
re kuri buvo labai dora mergai
te. 'Tankiai ji melde Dievo 
idant tęva nuo bjauraus papra
timo atverstu. O kad tėvas 
daug guzutes gerdavo, apsirgo 
ir tris menesius pergulėjo lovo
je. Gera mergaite baisiai rūpi
nosi apie sveikata savo tėvelio 
ir neapleisdavo jo lovos, pa
duodavo jam gyduoles o kada 
ant trumpo laiko atsitolindavo, 
tėvas tuojaus szaukdavo:

— Kodėl neateina pas mane 
Eliuke?

’ * f ’ *
Kada tėvas pasveiko tiek jog

gejo prie vartelių verjtenczia 
duktere: ‘

— Kas tau? Ar pametei pini
gus, ar sergi? “ ’

—U tev'e; brangus te ve, neį» 
siunskie mane arielkos, jeigd 
pradėsi gerti tai vela apsirgsi!

— Ar-gi tik del to verki?
— Taip, o motina taip-gi ver

kia.
Kalvis atsikreipęs nuleido 

akis kalbėdamas in Elena: —• 
Dukriuk mano, sukulk bonka.

Kada da toji neintikejo tėvui 
ar jo žodžiai yra teisingi, tėvas 
vela paantrino:

— Dukriuk mano, sukulk

nuomone, 
yra teisinį

❖ Gyvęl 
Anglijoj su! 
1G0 doleri t

* Kožn 
mėta 'ant si 
10.000 svai

noviszku auk- 
iu pinigu.
žios istoriku, 
bes turėjo bu- 

zokoninka 
Kataliku 
Nuo tos 

as daugiam 
Ltyt, buvo 
bažnytinis

D n bažnyt i- 
lai placziai 
Į laikrasz- 
11 pagal ju

sitikimas

I Londono, 
Is minuta už

i per visa 
įkasania po

Guodotina “Saules” Redakci
ja:

Prisiuncziu jums užmokesti 
ant viso meto. Linkiu jums 
gero pasisekimo ir laimes. Tlin- 
riu jums primyti, kad asz 
“Saule” jau 'skaitau be palio
vos 43 metus, kuri mane sura
mino daugeliuosia nuliudimuo-. 
šia ir buvo mano geriausia 
drauge. Jusu senas 'skaityto
jas,

KAROLIUS KRIGEL, 
isz Saugerties, N. Y..

Acziu tomistai už prisiuriti- 
Uiii H' g’ėl’US Vbii'iifulus?. jJidi?!fftri 
mums kad da terp musu mil- 
žinisžkos szeimynos randasi se
nu prieteliu, ir vargei ar da 
daug yra tokiu, kokiu tomistą 
esi sulaukės tiek meteliu skai
tyti “Saule.” Duok Dieve 
jums sulaukti szimtines ir ge-. 
ros sveikatos.

jau galėjo sėdėti lovoje, Elena 
stovėjo prie jo. Tada dukriuko 
paimdavo tėvo ranka ir kalbė
davo: -s s'

— 'Teveli, jeigu pasveiksi'tai 
jau daugiau negersi arielkos ?

— O kodėl ne? — klausė tė
vas.

— Ba vela galėtum apsirgti 
o ir galėtum numirti. Butumem 
tada labai vargingi, motinėlė ir 
asz, — atsiliepe mergaite pro 
verksmus.

Žodžiai ir aszaros mergaites 
sujudino tęva kuris jai atsake:

— Dukriuk mano, nuo szios 
valandos jau negersiu.

Mergaite prisiglaudus prie 
tėvo, pabueziavo ranka ant 
ženklo užganadinimo.

Netruko ilgai o kalvis suvis 
pasveiko jog vėla galėjo užsi
imi savo dinstu. Bonka, kuri 
priesz tai būdavo neszama nuo 
penkių lyg szesziu kartu ant 
dienos in karezema, suvis buvo 
užmirszta, niekas apie ja nesi
rūpino. Per septynis jpenesius. 
karvis netprejo burnoje ariel- __________ _ _ ___ u—--- --- ------

OH My, WHAT ABOUT 
THE FRESH FOOD WE 

LEFT AT HOME ?

YOU CANT 
AFFORD TO BE 
WITHOUT IT? TIME TO GET

an žlecttic

Jaigu norite kad namie pa
likti valgomi daigiai, szviežia 
mėsa ir daržove rastųsi geram 
padėjime per dienas, tai nusi
pirkite sau Elektrikine Ladau- 
ne arba teip vadinama Refrige
rator!.

Pirkite Elektrikine Refrige
rator! DABAR.. .tokiu budu 
visokis maistas nesusigadys 
vasaros laike ir suezedinsite 
pinigą.

POWER IR LIGHT KOMPANIJAPENNS! LVANIA 
IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

Jeigu bus 'te ant Svietinės Iszkelmes New Yorke tai
. pamat dike “Modern. Electrified Farmas”

|kos ne la^lio bet daug kartu'* ' 
ji prie to pagunda stūmė.

Da ketino atsibūti sunki už
duotis. Turtingas gaspadorius 
kuris labai mylėjo arielka, atė
jo pas kalvi idant užmokėti ga
na ženklyva suma pinigu o 
priek taip paliepė atneszti ant 
stalo bonka su arielka. Kalvis, 
nežinodamas ką jam ant to at
sakyt, atsiliepe:

— Ar žinai, jau negeriu ariel
kos o nuo laiko mano ligos ne
siranda namie ne laszelio. 
' — Gerai.
rips, — sztai czionais pinigai, 
nusiunskie bonka szpąpsp o 
iszgersime sau vėla draugė po 
stikleli. : į -; Ars

Kalvis atstumdamas pinigus 
paszauke:
•• — Jeigu jau kanecz turi ger
ti tai asz užmokėsiu pž ją bet 
gerti su tavim negersiu.

— Ar tu gal in davatkas in- 
siraszei kvaili, juk tankiai su 
savim gereme o sziadien taip
gi abudu iszgersime; Jeigu nori 
būti nuobrodu tai ir asz galiu 
to'kiu būti. Atsimink jog turiu 
kelia pas kita kalvi!

Paskutiniai žodžiai padare 
savo intekme ant kalvio kuris 
jau daug pinigu buvo iszleides 
ant savo ligos, pamišlydamas 
trumpai, nusidavė in skiepą at- 
neszti kojūką, szaukdamas tuo 
paežiu kartu ant dukters. Ele
na iszgii’djiiS paliepima tėvo, 
paėmė bonka su drebanezia 
ranka. In kareziama buvo arti 
ir. galėjo tuojaus sugryžt. Moti
na tuo kart su nuliudimu paga
mino pusryczius, gaspadorius 
užmokėjo rokunda ir davė nau
ja užkalbinimą.

— Kaip man nurodo tai tavo 
duktė nesiskubina su sugryži- 
mu. Eikie pažiūrėti del ko ne- 
sugryžta.

Kalvis isze j as laukan pare-

bonka. Ji neturi sugryžti in 
grindžia mano. — O kada Ele
na da svarstesi, kalvis paėmė 
bonka isz jos rankos ir trenke 
in žeme kuri susikūlė ant szim- 
to szmotdliu ir ėjo su duktere 
namo.

Malsziai apsakinėjo gaspado- 
riui kas atsitiko. Tasai isz pra
džių tylėjo bet ant galo tarė:

KlaUsykie prietel, jeigu asz 
taip-gi tureczia tokia duktere 
kuri mane taip mylėtu, kaip 
buezia laimingas! — Aszaros 
stojo akyse gaspadoriaus. Pa
ėmė savo lazdele ir iszeidamas 
tarė: — Ka kalvis padarys, ta 
ir gaspadoriaus pati gali iszpil- 
dyt!

Ir isztikruju iszpilde savo 
prižadejima; negere daugiau 
arielkos. Vėliaus, kada jau bu
vo senatvėje, tankiai apsalkinei 
jo kaip nustojo gėrės arielka 
nes pie jo turėjo 'būti jauna 
gaspadine. O toji buvo Elena, 
duktė kalvio. Turtingas gaspa- 
dorius, po smert kalvio paėmė 
ja pas save kaipo savo marezia --ių   l-L* t U-L.UL-L* Y.  <*« g.žl! 
o sunui atidavė visa gaspadb- 
ryšta.

atsake gaspado-

LAIMĖJO PIRMA DOVANA 
UŽ SZITOKI SZOKI.

Jimmy Brennan ir Tesse Fe- 
kan laimėjo pirma dovana New 
Yorke už geriausi atlikimą taip 
vadinamo iszokio “Jitterbug”, 
kas Lietuviszkai reiszkia dre
bantis' vabalas.” Porele aplai- 
ke pinigine dovana o ir tikisi 
aplaikyti ■ dariba krutamuose 
paveiksluose. y. .

Akmeniniai ir murmUri- 
niai stovylai ir kitoki pažen
klinimai koki yra naudojami 
ant kapiniu Amerike, yra pa
dirbami už 80 doleriu kas mi
nuta.' '

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Bell Telefono* Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City
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* * S A U L E

UŽKURYS
—*—

Jokūbui Czuczulkai blogai 
gyvenas. Tik vakar, szeiminin- 
ke Agnieszka parode Jokūbui 
savo kiauliszkuma.

Agnieszka, Jokūbo akimis 
žvelgiant, paprascziausia sen
merge, kokiu visur devynios 
galybes... Jokiu gabumu ir jo
kio gražumo jos lyg ir neturė
ta. Bet Czuczulkai nėr gražes
nes, nėr ir geresnes už Agniesz
ka.

Tiesa 'Czuczulka taipgi ne
jaunas. Bet metai atėjus pava
sariui mažinasi, net paežiam to 
nepastebint.

Nieko nuostabaus nėra tame 
kad Agnieszka pasakė Czuczul
kai, kad jis lai pasitraukia jai 
isz akiu ir palieka ja ramybė
je:

Taip ir pasakė:
— Eik laukan parszo koja 

pelenuota! Kad ežia tavo nei 
szeszelio nebutu! Szunims už- 
piudysiu. Lauk!

Ir kaip Czuczulkai, pamany
kite, viską palikti, jei ežia jau 
metai, tuoj bus du, kaip gyve
na.

■Gyveno Czuczulka pas Ag
nieszka du metu. Dirbo. Savo 
sveikatos nesigailėjo. Rūpinosi 
nkiu, kaip savu... Bet dabar!...

Varo ji laukan Agnieszka!
Pikta 'boba, toji Agnieszka, 

mano Czuczulka, už velnią pik
tesne ir bjauresne. Niekada ir 
in galva jam tokia mintis ne
atėjo, kad ji iszvarys.

Supranta Czuczulka ta atsi
mainymo priežasti. Atvažiavo 
ežia toks isz miesto mūrinin
kas. Blogas bjaurybe mūrinin
kas. Ir tik del to blogas, kad 
Czuczulkai koja pakiszo. Kai 
jo nebuvo, viskas plaukte plau- 

■^e. Czuczulka 'buvo tikras szei- 
mininkas. Ir kaimo žmones, už 
darbsztuma Czuczulka gerbe. 
Su kaimynais gerai sugyveno 
ir bendrai, ginezu ir pesztyniu 
be reikalo nekeldavo.

Bet dabar — mūrininkas pa
kiszo Czuczulkai koja ir isz ra
mios vieteles taikosi iszstumti, 
iszesti...

Vakar pagirdė Czuczulka 
arklius, karvėms pakrėtė ir nu
ėjo liūdnas in kamara.

“Ka daryti — klausia pats 
saves Czuczulka. Palikt viską! 
[Ūki ir ta prakeikta boba ir eit, 
eit kur akys mato, kur kojos 
nesZa. Nueit kur nors in kita 
kaiina, pasisamdyti pas koki 
ūkininką už berną ir ramiai pa
baigt savo dienas.

Galvoja taip Czuczulka, o 
kairėj paszonej lyg vėžys savo 
žnyplėmis žnyba. Neramu taip 
szirdyje. Skauda. Gerkleje lyg 
szutina nelupta bulve užkliuvo.

O kamara tamsi. Kamara ne
jauki. Kampe medine lova, 
kreivomis kojomis stovi isztri- 
žai, skersai.

Neramu Czuczulkai. Visa gy
venimą dirbės kaip arklys, da
bar tik pajuto skriauda ir in- 
žeidima. Jo rankos cziupineja 
spragilo kotą ir sprando gyslos 
storos ir vingiuotos, vis dau
giau ir daugiau tvinksta...

Paskutiniai saules spinduliai 
in maža kamaros langa inlindo 
ilga balzgana juosta. Apsidai
rė, iszsigando tamsos ir numi
rė. ..

Nežinia ar ilgai taip sėdėjo 
Czuczulka, bet kaip tik labiau 
sutemo, jis atsigulė ir užmigo. 
B!et dienos pergyvenimai ir 
sapnai nedave jam ramybes.
, * * *

Ten, už kluono, 'balti beržai, 
gzlama. Suerasi. Kietis, dar ne-

sena, bet jau apipesziotu stogu, 
stogu panasziu in kerdžiaus 
apipesziota kepure... Prie’tvar
to duru pririsztas margis. Jis 
pažino Czuczulka, ,pakele gal
va, padužgeno apszerpejusia 
uodega, pažiurėjo in akis ir vėl 
užmigo.

Už kluono, ir dar toliau, ten 
kur prasideda vigaines, pakilo 
balsvai pilkas ūkas ir nei 
auksztyn, nei žemyn nesilei
džia. Kabo vietoj.

Nėr nei jokio vėjo. Ne jokio 
balso. 'Tik toli, už kaimo peikiu 
— giraitėje, drasko kosere 
griežle.

Ir da toliau, lyg isz anapus 
žemes, atlėkė Lietuviszka pa- 
kybo ore, — luktelėjo ir lyg ne
žinodama kelio — numirė.

Pavydi Czuczulka szuniui, 
pavydi ir griežlei, kuri savo 
gerkle girraiteje drasko... Pa
vydi baltiems beržams kurie už 
kluono susiglaudė kuždasi...

Jis nereikalingas. Lyg senas 
szuo, kai užkimšta ir apanka, 
paima ji szeimininkas už spran
do, užrisza pakulini panti ir 
veda, dideli akmeni neszinas, 
skandinti.

Ne viena, bet daug sykiu, 
iszeidavo Czuczulka vakarais 
in kiemą, už kluono, už baltu 
beržu prie upes, pažiūrėti kaip 
vanduo žaidžia menulio szvie- 
soje ir kai .szokineja žuvys 
pliauszkedamos tai vėl pasiner- 
damos in szalta szvaru vande
ni.

Bet tai buvo labai seniai. Ta
da dar Agnieszka Czuczulka 
mylėjo. Mylėjo ji del jo darbo, 
del jo didelio pasiaukavimo 
ūkio reikalams.

Visai sutemo...
Viduryj kiemo szulinys. Pa

krypus svirtis. Szale jos dideli 
pilki akmenys.

Prisėdo Czuczulka.

O virtuvėj, paežiam kampe,! 
prie krosnies, didelis placzia- 
žandis kirvis... Sunkus, pla
tus, žibantis.

Dar viena sekunde ir kirvis 
Czuczulkos rankose... Vėl isz 
lengvo sugirgždėjo virtuves 
durys, paskui prieangio. , 

Prie namo beržas. Didelis, di
delis. O jo szeszelis kaip szmek- 
la.

Juodas, kaip varna, debeše-Į 
lis, užvože menuli. Kieme tam
su, baugu, neramu.

Czuczulkos krūtinėj, kaip 
budilninkąs, plaka szirdis. Isz 
lengvo. Vienodai. Letai. Nesi
skubindama.

Kažkokio žmogaus juodas 
szeszelis perszoko per tvora, 
atsivėrė klėties durys ir dingo.. 
Girgžt durys — girgžt Czuczul
kos szirdyje.

O klėtyj — Agnieszka.
Storos, vingiuotos, mėlynos 

gyslos Czuczulkos sprande pri-' 
■tvinko. Raumeningos rankos 
stipriau sugniaužė kirvio kotą.

Debesėlis kažin kur paspru
ko. Vėl balzgana, ,negyvo me
nulio szviesa žaidžia medžiu la
puose.

Ramumas neiszpasakytas. 
Tvirtu, • užtikrintu žingsniu 
Czuczulka žengia prie klėties... 
Kirvio aszmenys menulio szvie- 
soje szypsosi, džiaugiasi... Dar 
smarkiau pradėjo kaukti mar
gis. Vis areziau klėties žingsnis 
prie žingsnio. Vis daugiau drą
sos ir pasiryžimo.

Eina jis kaip alkanas žvėris, 
tik viena minti galvoj turėda
mas.

— Užmuszt.
Priejas stuktelėjo petimi in 

klėties duris. Jos atsidaro, lyg 
didelio smako kosere, kraujo ir 
auku pasiilgusi.

Kažkas surinka... Kažkas 
krinta ant grindų...

Smilkinyj ugnis, galvoj pra
garas. Ūžia, ūžia. Jis nori kaž
ką galvoti, bet minti nesuval
do... Neszasi, ekspresu lekia 
pergyventi vaizdai, praėjusios 
dienos.

Akyse raibsta. Dideles žalios 
ir mėlynos saules. Mažos, leng
vos, lakiojanezios žiežirbos...

Smilkinys© ugnis,, galvoj 
pragaras.

Sugalvojo Czuczulka ka nors 
negero. Sugalvojo.

Margis pakelia galva, uosto 
orą ir staugia. Szuo nujauezia, 
ko žmogus nepajiegia. Szuo — 
jautresnis.

Be trukszmo atsidarė namo 
durys, tamsus prieangis, pas
kui taip pat ramiai prasivėrė 
virtuves durys.

1AHAN0Y CITY. PA.

Pittstono miestas,
i davadnas,
' intaisytas,
užlaikytas,

ibai davadnu,

TARAD UKA g

Miestelis gari 
Gana puikei 
Tik rieszvare:

Lietuviu yra h
Bet daug yra girtuokliu ir 

žydberniu, 
Prie bile žmogaus galiūne 

prisikabina, 
Jeigu del tuju bjaurybių 

nepundina, 
Tuojaus musztyne pradeda, 

Ir ne atsikalbina.
Kaip tai du vyrai isz Skrantu 

atvažiavo,
Mat koki ten reikalą turėjo, 
Užėjo in saliuna pas pa

žystama,
Nuo senei jiems žinoma.

Sztai du girtuoklei atsivilko, 
Kad vos 'kojas pavilko, 

Tiedu davadni nenorėjo su jais 
užsidėti, 

©kalbėti, 
du skarmalu, 
pusgalviu, 
us pradėjo 

mėtyt, 
aikyt, 
0,

Paskui vėl tyla... Amžina 
tyla...

Pirmieji ryto spinduliai len
da in klėties langa bet iszsigan- 
de sprunka atgal.

Gretimam Vilkaicziu kaime 
riktelėjo gaidys. Atsiliepe ki
tas. Alkani gyvuliai tvartuose 
bliauna ir staugia, draskosi 
pririsztas grandiniu margis...

Jokūbas Czuczulka paszoko 
isz lovos... Koszmarinis sapnas 
tarsi ranka atėmė isz jo szir- 
dies kersztinguma.

* Anglija iszprodu'kuoja po 
1'5 tonu cimento kas minute,

§ New Yorko miesto gy
ventojai suvalgo po 125 visztas 
kas minuta kožna diena.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

------- o-----— 
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu. 
Drucsiai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

EZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ 
APIE BZITA KNYGA

Gerbemula Tamlatal:—•
Sulaukiau nuo juan aluncxIaniM 

mano vardu knyga "Tukatantlt 
Naktų Ir Viena” už kuria taria 
■zlrdinga aczlu Ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip "Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena” apturėjau, new man 
labai yra žingeldu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepiv 
sljunti kaip laikas Birentai ir smi^ 
glal praeina. Ali visiems linkžczlM 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes js 
skaitydamas žmogus apie viską tad-! 
pamirsit! ir visokį rupesaslal nor* 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, ▲. 2OKA0.
Dv. Palazduonys, 
Csekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodu 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Amerikos Kariuomenes Manevros Virginijos Valstijoje

Pirmas paveikslas parodo kareivius isz Pennsylvanijos kurie peržiūrinėja milžinisz- 
kas kanuoles arba taip vadinamas “tankas.” Antras paveikslas parodo kaip daktarai per
žiūri sužeista aki vieno privatiszko kareivio. Manevrase dalyvavo keletą szimtu tukstaneziu 
kareiviu isz aplinkiniu valstijų.

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

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

Pusėtinas būrelis yra Lietuviu, 
Bet maža nauda isz ju, 

Retai kas laikraszti skaito, 
Tiktai buiza paiso, 

Ba kokia gi nauda del ju, 
Del tokiu tamsunu?

Skaito, paskui in szali padeda, 
Tuojaus in karezema nu

siduoda,
O kaip jau buna per daug tai 

iszveme.* *

Ten ku 
Miestelyje n

*

404
50c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

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

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

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo 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

Parvažiavo vienas isz sapkoliu 
dranga atlankyti,

Kurio ilgai nemato — norėjo 
pamatyti, 

Bet to nuo draugo nesitikėjo, 
Kaip žaiduli in galva apturėjo.

Burdingierius Galijotu 
pasirodė,

Su peiliu sveeziui galva 
perskriode,

Už tai bausme užmokėjo,
Ir da galinczii ts kozoje kėlės 

die aas sėdėjo,
Ir da butu lyg sziadien tonais 

sėdėjas,
Kad ne szvogė ris butu jo

■ įasigailejas.

LAIBAI GEROS GYDUOLES

Daktaras:—Ni 
szele ar tavo vyrui tosios gy
duoles kiek palengvino, ka va
kar jam daviau?

Motore:—O ta.p, ponas dak
tare labai pagia1 
viena szaukszta 
in burna, tai tuoj

ka, mano du-

No. 12.6 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu .............................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brole! 
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- 
aus prigauna. 58 puslapiu.... .15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu ...

No. 121 
Vaiki j ozai; 
ukialbtojas.

No. 123
Stebuklingas 
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. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu....35a

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka- 
.iras p^cziuoias. . 76.njjslanju— w2Oo -j,a!aai„u

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 Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 140 Ketutrios 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. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu......................... 15o

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

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

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

r .............. ................
No. 163 Penkios istorijos - apie 

Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
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. 25a

!bejo, kaip tik 
inpyliau jam 
au mirė.

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

63 puslapiu......15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

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

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

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .............................................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. 48 
puslapiu

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

No. 166 Trys istorijos Sunue 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus..................... ISe

No. 168 Devynios istorijos, sa 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikta 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisž- 
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....... 2Se

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15c

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

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 Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 

.Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi*
15c Preke ...........................................1*0




