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Isz Amerikos VAIKAI VALGĖ 
PIETUS

UZVYDEJIMAS;
ŽUDINSTA

PERSISKYRĖ NET 21 KAR
TA IN LAIKA 22 METU.

Chicago. — Po persiskyri- 
tnui 21 kartu ir vela suėjimui in 
pora, Szimas Levandovski, 80 
metu vela atėjo in suda kad 
juos sziuom sykiu sūdąs per
skirtu ant gero. Levandovskei 
apsipacziavo 22 metus adgal ir 
turi keturis vaikus bet in taji 
laika persiskyrė su paczia net 
21 karta. Sudžia juos perskyrė 
ir paliepė vyrui mokėti savo 
paežiai po 20 doleriu ant san- 
vaites ant jos užlaikymo ir da
vė pavelinima atlankyti vaikus 
viena syki ant sanvaites.

NEŽINODAMI KAD JU MO
TINA YRA NEGYVA.

ATMESTA PER JAUNIKI — 
NUSIŽUDĖ ISZ GAI- 

LESTIES.
Jersey City, N. J. — Frane 

Bobrovskiute, 19 metu, isz 
Summerdale, Pa., likos surasta 
negyva savo kambarėlyje, isz- 
,gerdama truciznos. Mergina 
nuvažiavo susitikti su savo 
mylimu Andriu Szimanskiu 
bet rado ji ligonbuteje po ope
racijai kuris buvo visai iszsiža- 
d'ėjas savo mylimos kada toji 
pribuvo in ligonbuti ji atlanky
ti.- Frane isz dideles gailesties 
nuėjus namo nusitrucino. GaS- 
padine rado ant jos krutinės 

tinęs atleidimo to, ka padare 
sakydama kad mylėjo szirdin- 
gai' Andriu ant galo pasirasze 
“Tavo mylima pati.”

Madison, Wis. — Trys vai
kai nuo 6 lyg 14 metu, Jurgio 
Sanderson, pareja isz miesto 
ant piet ir nerasdami motinos 
namie, nesirūpino tuom ir pra
dėjo valgyt pietus kuriuos ra
do pagamintus ant stalo. Po 
piet užgrajino kelis linksmus 
šmotelius ant reidio ir para- 
sze motinai laiszkeli kad buvo 
ant piet ir nuėjo atlankyt savo 
dediene, nedasiprasdami kad 
motina guli ant virszaus negy
va. Kada sugryžo namo, vienas 
isz vaiku norėjo ineiti in mau
dykle bet negalėjo atidaryt du
riu. Dirstelejas per langeli ra
do motina gulinczia ant grin
dų. Pranesze apie tai kaimy
nams kurie subėgo adgaivint 
motina bet toji buvo užtrosz- 
kus nuo gazo. Tėvas tame laike 
radosi mieste jeszkodamas dar
bo. Manoma kad motere labai 
rūpinosi kad jos vyras nedirbo 
ilga laika.

UŽVYDUS VYRAS NUŽUDĖ 
BURIKA KURIS INSIMY- 

LEJO IN JO PACZIA IR 
NENORĖJO APLEISTI 

JO GYVENIMĄ.

Assumption, La. — Artimam 
miestelije Ąl'bemato atsitiko

RADO SIENOJE NAMO 190 
SVARU MEDAUS.

Trenton, Texas. — Burger 
Reed bandė visokeis budais at
sikratyt nuo bieziu kurios ap
sigyveno sienoje jojo namo. 
Per tris metus bandė jis isznai- 
kinti bites per iszrukyma du
rnais ir visokeis budais bet tas 
jam nepasiseke. <

Ėmėsi ant kito budo ir isz- 
arde dali sienos. Labai nusiste
bėjo kada sienoje rado szmota 
medaus, penkių pėdu dydžio, 
22 pėdu ilgio ir keturiu pėdu 
storio. Medus svėrė daugiau 
kaip 190 svaru.

AR GI PADARE PRO
TINGAI? *

Westfield, N. J. — Priesz kė
lės dienas sūdąs nubaudė vie
na brutaliszka vyra, Edward 
Littlęson, ant vieno dolerio už 
dšžpėrima kailio savo’ prislėgė"-' 
lei kuri buvo bjauri kaip raga
na. Kada motere tai iszgirdo, 
szoko ant sudžiaus szaukdama:

“Ar tai szitaip, ponas sū
džiau, tiktai ant vieno dolerio 
nubaudei mano vyra? Asz savo 
tarnaitei moku po du dolerius 
ant dienos o tu už dulkinimą 
mano kailio tiktai vienu dole
riu nubaudei mano vyra? Vai 
duosiu asz jam kaip sugrysz 
namo! ’ ’

NEPRASZYTAS 
SVETELIS

PADARĖ DAUG BLEDES.

Sunbury; Pa. — In gyveni
mą Mrs. Vernos Rogers, per 
placziai atdarytas duris inejo 
nepaprastas sVeczias, — ark- 
Jys artimo farmerio ir gal buvo 
užpykęs tašai arklys kad nepa-

Isz Visu Szaliu
ŽUDINSTA 

UŽ TURTĄ

MOTERE 102 METU AM
ŽIAUS RUKO KASDIEN.

Baltram, Ohio. — Mrs. Elma 
Rumford, kuri turi jau 102 me
tus, . apvaiksztinejo savo gimi
mo diena prie daugelio pažys
tamu ir savo szeimynos. Per 90 
metu senuke ruko pypkute kož- 
ną diena ir da sziadien savo 
pypkutes neiszima isz raukš
lėtos burnos.

NENORI PRIIMTI PALIK
TUS 45,000 DOLERIU.

Chicago. — Palicija surado 
sėdinti ant suolelio koki tai 
Freda Sharp, 55 metu, kuri nu
vedė ant palicijos stoties. Žmo
gus teisinosi kad jis niekuom 
neprasikalto ir nežino už ka ji 
aresztavojo bet palicija jam 
iszaiszkino kad jo giminaitis 
mire Mount Pleasant, Virgini
joj, kuris jam paliko 45 tuks- 
tanezius doleriu. Ant tosios ži
nios Fredas atsake kad visai 
nesirūpina tuom palikimu. Pa
licija nusistebėjo kad žmogus 
visai isz tosios žinios nenudžiu
go bet turės priimti palikta 
turtą.

meilinga tragedija pas tula far-j prasze ji ^esti, kad pradėjo 
meri Baziliaus Theriot, 32 me
tu amžiaus. Farmeris laike pa- 
szelumo sukapojo- savo mote
re ir jos prielaidini koki tai Bu- 
perta Caillou, sužeido mirtinai 
ir kaip rodos nuę žaiduliu tu
rės mirti.

Laike tyrinėjimo pasirodė 
buk Rupertas buvo gerai pa
garsėjus kaipo didelis burikas 
ir nesenei apsigyveno1 pas far
mer! ir in trumpa laika tarp 
farmerio moterėles ir buriko 
kilo meilingi sanrysziai. Vyras 
apie tai dagirdes nuo kaimynu, 
paliepė burikui nesztis po vel
niu isz po jo pastoges bet ant 
to paeziule nesutiko ir užsispy
rė kad jos draugas pasiliktu 
ant vietos o jeigu vyras užsi
spirs kad jisai turi apleisti na
rna, tai ir ji draugia su juom 
iszeis.

Vyras nutarė prispirt burika 
kad apleistu jo narna ir net pa
siūlė jam 500 doleriu bet ant to 
burikas nesutiko ir da pradėjo I e
visaip fetaiidy  t- -moteres - v
ro, kas ji baisei inpykino todėl 
pagriebė kirvi ir sukapojo ji 
baisei. Kada motere ad'bego 
jam in pagialba, taipgi aplaike 
kelis smarkius ypus su kirviu 
ir badai nuo to turės mirti.

Žadintoju tuom laik uždare 
kalėjime bet žmonių upas užsi
spyrė kad palicija ji paleistu 
nes gali liūdinti kad tai buvo 
moteres kalte kad užsidavė su 
buriku apgaudinėdama vyra 
ant kožuo žingsnio.

Kokis vyras panaszei nepa
darytu su tokia motere kuri 
prie akiu apgaudinėja savo vy
ra ir da kerszina apleisti vyro 
pastoge su prielaidiniu.

BEPROTE NUŽUDĖ SAVO 
KRIKSZTO TĘVA, UŽ JO 
TURTĄ — GALVA SU

DEGĖ PECZIUJE.

1,200 NETEKO PASTOGES 
PER TVANA.

Bombay, Indija. — Per isz- 
siliejima upes Kelani, likos už
lieta daugybe namu, per ka pa
siliko be pastoges 1,200 žmo
nių. Gyventojai ndtiuredami 
kur pasidėti, apsigyveno tuom 
laik geležinkelio vagonuose. 
Valdžia nusiuntė jiems pagial- 
ba.

spardytis in visas fezalis, sulau
žydamas kadės ir stalus okada 
dirstęlejo in dideli zėrkola ir 
paregėjo savo paveiksią, atsi
suko užpakaliu ir spyrė in zer- 
kola taip kfed tasai suteszkejo 
ant szimtu 
vėla savo -
Bledes padare tasai nepraszy- 
tas svecziaš- ant trijų szimtu 
doleriu.

szmoteliu po tam 
eliu iszejo laukan.

NARSUS PASIELGIMAS 
VYRO IR TĖVO.

Salisbury, Me. — Thomas 
Brennan randasi mirtinam pa
dėjime ligotnbuteje isz priežas
ties baisiu apsideginimu. Kada 
užsidegė jo namas ir liepsna 
jau buvo apsiaubus visa narna, 
atsiminė kad deganeziam na
me radosi motere ir trys maži 
vaikai. Keturis sykius jis mė
tėsi in liepsna ir nežiūrint ant 
skausmu ir ppsvylimo, iszgial- 
bejo motor 
treczio v

taip apdėg

ir du -vaikus bet 
jau nebuvo gali- 

žuvo. Brennah ži;
■kad po trecziam 

iszejimui i|lz deganezio' namo 

 

pats sukritę be žado.

Steinfurt, Vok., —Ana diena 
sūdąs perkratinėjo teismą nu- 
žudinime kokio tai 84 metu am
žiaus senuko Karoliaus Grimm, 
kuris būdamas turtingu žmo
geliu, radosi ant kvatieros pas 
savo krikszto dukteri Frau 
Veidberg. Dienoje žudinstos 
motere iszsiunte visus isz grin- 
czios, pagriebė kirvi ir vienu 
ypu nukirto mieganeziam seniu
kui galva. Negana, to, sukapo
jo kuna ant szmotu, indejo in 
dideli gurbą, liepe nuvežti ant 
geležinkelio stoties, kur darbi
ninkai atrado ji in dvi dienas 
vėliaus nes isz gurbo patemino 
taka kraujo kas davė jiems da- 
s'iprast, kad gurbe randasi kas 
tokis nužiūrėto.

Galva savo aukos inmete in 
dideli pecziu ir sudegino. Toji 
žudinsta likos atidengta isz ne- 
tycziu per szuni.

Veibergienes vyras rado 
tūkstantine bumaszka baczko- 
je ir pradėjo savo paczia nu-

VYRAS 116 METU APSIPA
CZIAVO SU 65 METU 

MYLIMA.
Meksiko Miestas, Meksika. 

— Luis Flores Lopez ir Tovara 
Ramires likos suriszti mazgu 
moterystes prie daugeio žmo
nių ir reporteriu, kurie pribu
vo ant tos nepaprastos svod- 
bos. Jaunikis padavė savo me
tus kaipo 116 o jo mylima pasi
davė 65 metu. Abudu mylėjosi 
nuo 1908 meto.

PERKŪNO DARBAI 
LIETUVOJE.

Ka r nas„— , Karveliszku kai
me, Žiežmariu valscz., perkū
nas trenkė in Rątkevicziaiais 
gyvenamąjį narna. Pritrenke 
du Ratkeviczius, viena 79, kita 
43 metu amžiaus, Ratkevicziu- 
te 45 metu amžiaus ir pas Rat
keviczius svecziuose buvusia 
Antanavieziute 45 metu am
žiaus. Pradėjus namui degti, 
trys pritrenktieji sąmone atga
vo, o A. Ratkeviczius'79 metu 
sąmones neatgavęs kitu buvo 
isz deganezio namo isžnesztas. 
Jis sąmone atgavo tik kitos 
dienos ryta.

DALGIAIS SUSIKAPOJO.
Alytaus ligonbuten atvežti du 

jauni vyrukai, kurie beszienau- 
dami susipyko ir dalgiais susi- 
kapojo viens kitam kojas.

ISZ LIETUVOS
DIDELES PESZTY-
NES ZAPYSZKYJE

VIENAS UŽMUSZTAS.

Pesztynes vyko restorane, 
kieme ir ulyczioje. Pesztynems 
jau baigiantis Vilemu' kaimo

(Ita^nn -ų* Jį>aW«

PATI PERSZOVE SAVO 
VYRA.

Paežerių kaime, Vilkavisz- 
xio valscz,. viena mažažemio 
ūkininko pati kariszku szautu- 
vu perszove savo vyra, kiuris 
norėjo muszti sunu. Suteikus 
skubia medicinos pagialba, gy
vybini pavojus paszalintas.

Isz Ka res Lauko

MIRDAMA PALIKO NET 
250 IMPEDŽIU.

Michigame, Mieli. — Ana 
diena mirė czionais Eliza Jane 
Larmour, 97 metu amžiaus, ku
ri paliko tris sūnūs, septynes 
dukteres, 74 anūkus, 158 pro- 
anukus ir 8 pro-.pro-anukus ar
ba isz viso net 250 impedžiu. 
Buvo ji naszle po mirusiam 
Thomas Larmour kuris buvo
senu kareiviu ir tarnavo Narni-Į vo tai kaip pasielgtu su juom 
ne j e Kareje, Amerikoj. jeigu su ja apsipaeziuotu?

DUKTĖ SUMUSZE TĘVA 
SU BOTAGU.

Tatesville, Tenn. — Asztuo- 
niolikos metu Grace Downey 
su botagu iszpere kaili tėvui 
kuris ja isztrauke isz automo
biliaus idant nevažiuotu su jau
nikiu ant vakaruszku. Vaiki
nas po tokiam atsitikimui dau
giau neatlanke savo mylimos 
nes dasiprato jog jeigu apsipa- 
cziuotu su tokia mergina kuri 
panaudojo botaga ant savo te-

MIRĖ ANT PADUSZKOS 
PADOVANOTOS PER 

JO MYLIMA.
Pittsburgh, Pa. — Szimas 

Adamoviez mirė ana diena nuo 
patrūkimo laike darbo ir neuž- 
tektino valgio nes czedino pini
gus kad galėtu parsitraukt sa
vo mylima kuria paliko tevisz- 
keje. Apleisdamas tėvynė va
žiuodamas in Amerika, jo my
lima pasiuvo jam paduszkaite 
ant kurios jis mirė. Paduszkai
te buvo indeta in jo graba ir su 
juom palaidota.

ISZDRASKE kitai kali
niai AKIS ISZ PIKTUMO.
Las Vegas, Nev. —Czionai- 

tiniam sude tęsęsi nepaprastas 
teismas apie apsileidimą ir ne
gera priežiūra czionaitiniu ka
liniu pavieto ligonbutes kalėji
me. In taja ligonbute likos at
vežta motere serganti ant pro
to, kokia tai Rože 'Sternberg; 
kuria isz priežasties stokos vie
tos, patalpino in ta pati kam
barėli kuriame radosi Sally 
Temple, serganti ant nervu.

Rože uždaryta kambarėlyje 
pradėjo verkti graudžiai o tas 
taip inpykino nerviszka Sally 
kad toji inpuole in pasiutiszka 
pasiufima ir iszdraske jai abi 
akis su nagais.

Už tai szeimyna nelaimingos 
moteres-dabar skundžia ligon
bute už apsileidimą ir neprižiu- 
rejima geriau ligoniu. Motere 
likos nubausta ant penkių me
tu kalėjimo už taji baisu darbe
li.

tai palicijai, kuri tolinus viską 
isztyrinejo. Motere kitados 
radosi prieglaudoje dėl pai’k- 
szu ir pagal gydytoju nuomo
ne negali būtie laikoma atsa
kanti už savo darba, nes papil
de žudinsta laike sumiszimo.

ISZKASE SENOVISZKA 
SKARBA.

Tlumak, Lenk.,— Ant lauko 
Dlinoje, asztuoniu metu vaikas 
Petras Buliai, laike siautimo 
anlt lauko iszkase didele geleži
ne skryne, kurioje radosi dau
geli auksiniu dalyku. Vaikas 
apie savo radini pasakė tėvui, 
kuris paregėjus skarba, pradė
jo rėkti isz džiaugsmo ir szoki- 
net, atkreipdamas atyda kitu 
darbininku dirbaneziu ant lau
ko. Palicija apie tai dagirdus, 
pradėjo tyrinėti prie ko tas 
skarbas prigulėjo, ir daejo, 
buk ta skarba užkasė jo diedu
kas, kuris buvo žinomas kaipo 
didelį^agis ir užkasdavo pa- 
vogtusdaiktus ant savo lauko.

plyta smoge Pievogalos kaimo 
gyventojui Jonui Reipai, apįe 
40 metu amžiaus1, in galva, bet 
Reipą po to smūgio dar vaik- 
szcziojo ir svirduliuodamas 
nuėjo in krumokszniuis, kur su
griuvo. Jo vaikai, rytojaus 
diena, ji rado begulinti ir jau 
mažai gyva. Skubiai buvo iš
kviestas gydytojas B. Bandas, 
kuris nelaimingaji su savo ma- 
szina nuveže in Kauno ligon
bute. Ligonbutej Reipą po 1 
vai., mirė. Reipą paliko tris 
mažus vaikais ir paczia. St. 
Kavaliauskas aresztuota. Ge
rokai apdaužyti ir kiti peszty- 
niu dalyviai.

UŽ

SENUKES MIRĖ VIENA 
PASKUI KITA.

St. Johns N. B. — Mirtis 
perskyrė czionais dvi senukes 
in viena diena. Mrs. L. A. Wer- >»
more, 93 metu, mire in kėlės 
valandas po mireziai savo se
sutes Margarietos Roulsten ku
ri turėjo 90 metu amžiaus. Vie
natinis ju brolis Gifford Fle
welling, 92 metu amžiaus, yra 
vienatinis gimine kuris pasili
ko isz tosios szeimynos.

—• Czystas vanduo, szvie- 
žias oras, nepervirsžinis darbas 
ir zobova — tai puikiau motere 
dabina ne kaip pauderis ir lip- 
stikai.

tiktai su motore

— Jaigu vyras yra prilau
kus moterei. ar merginai tai 
rūpinasi jai visame apszviest. 
Vyras kuris
bovinasi, tsi ir laiko ja už zo- 
bovėle, kur:
meta in szs li. Bet, motere per 
vyra mokyta, tai buna rank- 
rasztis pei?
kurios visi;

, kaip nubosta, nu-

ji paraszytas isz 
turi gera nauda. ’ laimėtu, kare.

EUROPA TURI PO GINKLU 
8,700,000 KAREIVIU.

London, Anglija., — Pagal 
vėliausi apskaityma Reuterio 
agentūros tai Europoje szia- 
diena randasi po ginklu apie 
8,700,000 kareiviu, bet prie to 
neprisiskaito lekiojimo devizi- 
jos. Francija turi milijoną ka
reiviui; Anglija 600,000; Lenki
ja 500,000; Turkija 300,000; 
Rumunija 375,000; Graikija 
200,000. Daugiausia kareiviu 
turi Rusija kuri turi du mili
jonus, o jaigu Russija prisidėtu 
prie kokios vieszpatystes, tai

SZUO BRANGESNIS 
VAIKA.

Kėdainiai.,—• Bevaiksztant 
Nevėžio upes krantais teko isž- 
girsti szunies lojimą ir mažo 
vaiko riksmą. Po to pasigirdo 
moteriszku balsu ginezas. Gin- 
czio priežastis buvo tūlos po
niutes szuo ir mažas vaikas. Mo 
tere sake kad jai beeinant su. 
savo vaikucziais per krūmus, 
iszszoko didelis szuo ir loda
mas puolė vaika. Vaikas isz- 
sigandes pradėjo verkti. Pa
tarus savininkei neleisti palai
do szunies, ponia pradėjo gin- 
czytis, kad jos szuniui esanti 
reikalinga laisve ir nemananti 
jo riszti, o pagaliau jai sauio es
ąs brangesnis negu kieno nors 
vaikas.

Berlinas. ■— Vokiecziai sako 
kad jau atėjo drena HkurToje 
Lenkai turės atsakyti su gink
lais ir kaip rodos kare yra ne- 
iszvengiama. - .

Vatikano Miestas. — Popie
žius iszsiunte savo ,pasiuntinį 
in Varszava,.kad stengtųsi ap
sisaugoti nuo kares ir susitai
kintu su Vokietija.'

Shanghai. — Japonai balsei 
inirszo isz priežasties užmuša
mo keliu kareiviu laike nesusi
pratimo su Angliszkais sargais 
-svetimszaliu dalyje miesto.

Žilina. — Czvertis milijono 
Vokišku kareiviu likos nu- 
siunsti ant Slavokijos rube- 
žiaus ant kelio vėdanezio in 
Lenkija.

Paskutines Žinutes ’

VIZBARAS UŽĖMĖ DR. 
SZLIUPO VIETA.

Atsisakius Dr. J. Szliupui isz 
Palangos burmistro pareigu, jo 
vieta lužeme buvęs jo padėjėjas 
A. Vizbara’S. -

J.

Philadelphia. — Penki apsi
ginklavę banditai užklupo ant 
Wyoming Banko paimdami net 
18 tukstaneziu doleriu ir praši- 
szalino pavogtam automobiliu- 
F- •

Williamsport, Pa. — Mare 
Frazier, 62 metu, nuėjo in li
gonbute kėlės mylės tolumo, su 
nulaužtu nugarkauliu, nežino
dama kad taip pavojingai su
sižeidė. ' :

Philadelphia, Pa. — Buvusia 
majoras miesto, Davis Wilson, 
mire Subatoje po trumpai li
gai. Atsisakė nuo dinsto tik 
asztuones dienas adgal.

Berlin, N. J. — Kunigas Leo
nas A. Hudzik, prabaszczius 
Katalikiszkos misijos Atlantic 
City, likos pavojingai sužeistas 
automobiliaus nelaimėje.

Chastworth, N. J. — Blue 
Comet trūkis iszsirito isz sztan- 
gu ir 17 pasažieriu likos sužeis
ti. Valdžia tyrinėja priežastį 
nelaimes ir keno buvo tame 
kalte. . -_ "
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Kas Girdėt
Nepaprastu badu iszriszo su- 

džia tūlam Francuzisz'kam kai
me akyva teismą. Sztai ana die
na atėjo kaimuotis pas sudžia 
su skundu užvesdamas skunda 
priesz nežinoma vagi kuris 
nakties laike pavogė jam visą 
spiecziu.su bitėms.

Sudžia paliepė kaimuoeziui 
kad ant rytojaus pakviestu in 
suda visus savo kaimynus. Ant 
rytojaus apvogtasis žmogelis 
stojo sude su visais kaimynais.
“Kaip tu drysti, neiszmintin- 

gas žmogau,” — paszauke su
džia ant tojo regėjimo, — su- 
szauk't priesz mane tiek teisin
gu 'žmonių? Ar-gi nežinai kad 
vagis, kuris pavogė tau bites, 
da turi ant kepures keliolika 
bieziu.” Sztai vienas isz kai- 
muocziu “capt” už kepures ir 
'tokiu įbudu pats iszsidave kad 
pavogė savo kaimynui bites — 
kas buvo teisybe.

Musu gyvenimas yra pana- 
įszus in jautiena — truputi ku- 
da, truputi riebi bet daugiau 
tosios kudos ne kaip riebios. — 
Ar ne teisybe ?

Gal visus rekordus apsivedi- 
mo sumusze patogi Francuzai- 
te, kokia tai Emilija Sougress. 
Jauna toji 30 metu moterėlę, 
duktė kaimieczio isz artimo 
kaimo, mokėjo taip puikei pa
sinaudoti isz savo patogumo 
kad apsivedimas del jos pasi
liko geras sportas. Mergina pa
sirinkdavo sau tiktai turtin
giausius vyrus kuriu pinigus ji 
greitai praleisdavo po tam isz- 
tekedavo už kito turtingo vyro. 
Suimta už s ve tim vyravimą, 
prisipažino kad jau turi nema
žiau kaip 38 vyrus o del kiek 
prižadėjo už ju teketi tai ne
gali ne suskaityt. Toji nepriso
tinta mote,rele dabar randasi 
uždaryta kalėjime ant atvesi
mo nuo savo karszczio...

Kada žmones apsiveda tik 
del pinigu tai svarbiausiu bro
liu ant Veselkos yra velnes.

Jeigu mes patys nesiguodo- 
sime tai nuo Amerikonu guo- 
dones neturėsime. Amerikoje 
visi lygus — visi ant vienokiu 
tiesu. Kitos tautos isz tos liuo- 
sybes pasinaudoja, kurie per 
savo, netikusi pasielgimą (bet 
ne visi) neturi paguodones nuo 
Amerikonu. Nekurie Lietuvei, 
kurie sziek tiek pralobsta, tai 
jau su savo tautiecziais neužsi- 
duoda tik su svetimtaueziais 
kurie begediszkai iszjuokia ir 
visaip juos juodina. Tokiems 
nieko nerupi apie savo tautie- 
ežius tik apie doleri. z

Artimoje pamarinio mieste
lio Caprica, Iszpanijoj, vienas 
isz tenaitiniu gyventoju rado 
ant mariu kranto iszmesta per 
vilnis kryžių kuris turi didele 
istoriszka verte ant kurio ran
dasi ženklai Dvasios Szventos 
su paveikslais karalienes Iza
belės ir karaliaus Ferdinando. 
Pagal žinunu apsvarstyma tai 
tasai kryžius badai turėjo būti 
pastatytas ant kranto per Kris
tupą Kolumbą priesz jo treczia 
kelione in Amerika.

Szležingeje mirė motere var
du Kaszubelk’iene. Motere li
kos pridereneziai palaidota. 
.Gimines po szermenu tuojaus 
rūpinosi apie senukes paliki
mus, jos palaikius kokius ten 
fturęjo, ypątiugai skudurius ir 
paduszkas. Mirusios griączele- 
ję daugiausia apie palikimus 
rūpėjo dviems moterėlėms, jos 
įdukterei ir marežiąi. Liekanas 
po mirusiai norėjo pasiimt jos 
duktė bęt ant to nesutiko mar
ti; prie triukszmingu ginezu 
Busigriebe moterėles už plauku 
o prie to prisidėjo ir ju vyrai 
kurie užstojo už savo moteręis. 
Ant galo isz to kilo tarp visu 
(kruvinos musztynes ir abudu 
vyrai likos perdurti peiliais 
nuo ko mire in trumpa laika. 
Kada kamisorius perkratė se
nukes likimus, rado paslėpta 
senoje skepetoje tik keturis do
lerius.

Musu Demokratiszkas 
Tikėjimas

sistatymo apie žmĮoniu verte..
T • v lį. ,• •

Harry Emerson Fosdick
rtomato, tai 
igva yra su-

Velnias
Ir Vienas Ir Kitas Vos 

Vaikszczioja

Pastaba: Dr. Fosdick yra 
vienas isz garsiausiu Irberalisz- 
ku ministru Amerike, pasto
rius Riverside Bažnyczios New 
Yorke, profesorius pra’ktiszkos 
teologijos Union Theological 
Seminary ir autorius daug kny- ( 
gu. Dr. Fosdick’o straipsnis ■
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yra szesztas edene straipsniu , . „ , , n. | stovi svarbus demokratiszkas

nuo demokratijoj' ĮirJ nuduoda 
kad ja pirmu k.
tik tada kaip le
prasti kodėl diktatoriai nieki
na ja. Nes mes pastatome val
džia valdyti tauta ir tada at
sargiai pradedame opozicijos 
partijas ir
paezia valdžia, ja kritikuojame 
ir trukdome jos darbus. 'Tas 
diktatoriams yra keistas daly- 

. kas. Bet užpakalyje Jo visko

Na, broleliai, papasakosiu 
asz jums pasaka, tiktai žiure-

v . ' | kilę iszmanės nesijuokite. Szi-r mažumus priesz tai .....

Ka galima manyti apie gyve
nimą žmogaus kurio pati ji isz- 
mete isz jo namu ir susinesze su 
Italijonu. Sztai jo graudingas 
pasiskundimas, kaip mums 

' pats apiq tai,raszo:
“Persipraszau kad negalė

jau jums prisiupstį užmokęsti 
' 4f2rlaikras£h 6 ‘ tai ' isž'seihaju 

ežios priežasties: “Buvau igz- 
važiaves isz Konętiko in Pęnn-

■ sylvanija nes buvau priverstas 
1 atsitraukti, nuo sayo moteres ir

vaiku nes mano motere apsi
rinko sau nau ja “apiękuną,” 

' jau antri metai kaip susinesze 
su svetimtaueziu... Italijonu.

1 Butu puse bėdos kad tai butu 
1 Lietuvys bet “makaronas.” 
1 Matote koki gilinki turiu isziam 
1 laisvam sklype vadinamam 
' Amerika.

Ar-gi ne graudu skaityti to 
1 žmogaus iszmetinejimus ? Tu

rėjo apleist paezia ir vaikus po
■ prievarta Ikad kitam padaryti 
1 vieta prie szono savo neiszti- 
1 kiamos moteres. — Panasziįu 
! atsitikimu tarp Lietuviu szią-
■ dien turimą daug. Bet ikeno ta

me kalte? Gal paties vyro, kad 
už daug pasidavė savo moteręi 
po pantapliu ir buvo užsimer- 

‘kes ant jos nedoru darbeliu. 
Too (late, žmogeli!

Gana bjauru žiūrėti ant se
nyvo žmogaus kuris pasigeria 
ir eidanaas strapalioja ulyczia 
bet jeigu jauni piemens nusila
ka kaip nesu tvėrimai ir eina 
pliovodami, tai isztikro pabai
ga svieto artinąsi. Nesenei Ma- 
hanojuj matome toki regini — 
keli vaikinai, turėdami apię 18 
ar 19 metu, ėjo ulyczia gąde- 
muodami ir naudodami vardą, 
Kristaus. Tarne yra kalti tėvai 
ipęs pątys pripratina vaikus, isz 
mažens gerti. O žinote kad 
l‘nuo ko nauja szakute prige
ria tai tuomi atsiduos.” Geria 
pasislepią nuo žmpjiiu o kada 
pabaigia 21 metus, tada stoja
si pabaigtas girtuoklis! Gir
tuoklyste yra tai baisiausia li
ga: “Jeigu prie ko prisikabins 
itai jau ir užbalamutina. ”

Daugelis rugoja kad “Sau
le” likos del ju sulaikyta. Ne 
musu tame kalte, tiktai ju pa
ežiu nes kožnas aplaiko post- 
karte katro laikas pasibaigęs 
ir lyg kokiam laikui prenume
rata užmokėta.

Kairiem laikraszti sulaikė
me tai in jo vieta pribuna ke
letas nauju skaitytoju. Juk ži
note kad mes nesiuneziame. jo
kiu “krepszelninkų” lysti jum 
in akis prikalbinet skaitytoju 
nes toki skaitytojai, po pasi
baigimui laiko, jau nenori dau
giau skaityt nes prie to likos 
priverstinai prikalbinti.

* Londęno miestas surenka, 
po 15 doleriu kožna ujinųta už 
privątiszkus automobilius.

apie demokratija, kuriuos gar- ’ 
sus cziagime ir kita-taueziai 
Amerikįecziai raszo del For
eign Language Information 
Service. Pareiksztos mintys 
yra autorių.

Mes manome Ikad musu tėvai 
insteige demokratija, mums ja 
perdavė ir kad mes ja priėmėm. 
Bet dabar aiszku kad užlaikus 
demokratija mes patys turime 
atgal atgauti tuos tverianezius 
dvasiszkus faktorius kurie ori- 
ginaliszkai ja insteige. Pirma 
linija demokratiszko apgyni
mo nėr priesz iszlauko priesza 
bet priesz vidujini žudymą tu 
mineziu ir ypatybių kurios 
kiekvienoje kartoje turi vėl 
produkuoti demokratija.

Demokratija nėr vientik pa
veldėta. Ji turi gimti su kiek
viena karta. Priguli nuo asme- 
niszko charakteriaus ypatybių, 
nuo atsakomo^ vartojimo lais
ves ir noro iszklausyti ir ap
svarstyti prieszingas nuomo
nes diskusuotas valstijose, nuo 
tokio atsidavimo visuomenes 
labui, kokis padaro iszlaukine 
prievarta bereikalinga, nuo 
liuosnorisžko iszpildijimo prie
dermiu ka demokratija reika
lauja. Ir taip demokratiszkas 
tikėjimas ir dvasia, kurie pri
guli nuo ypatybių kurios nėr

vienoje naujoje kartoje. Ir jei
gu vidujiniai dvasisz'ki fakto
riai kurie insteige demokratiją 
pirmoje, vietoję, nebus visuo
met atnaujinti jos iszlaukines 
formos supus.

Szirdis demokratijos ne toks 
poliitiszkas procesas kaip dva- 
siszkas tikėjimas, kuris inver- 
tina ir tiki in asmenius. Niekur 
kontrastas tarpe demokratijos 
ir diktatorystes taip aiszkus 
kaip czioąąis. Diktatorystes sa
ko kad asmuo egzistuoja vien
tik valstijai, demokratija sako 
kad valstija egzistuoja visu 
pirma, asmenims. Diktatorys
tes in kurias suvaro žmones 
kaip avis, juos masine propa
ganda hipnotizuoja, masine 
priespauda juos valdo; demo
kratija tiki in žmones nes pa
tys žmones prisideda prie val
dymo. Kaslink szitu dvieju isz- 
rokavimu — vieną demokra- 
tiszka, kita di'ktatoriszka, nėr 
jokio klausymo kur Kristaus 
mokslo genijus ir dvasia stovi. 
Kada Jėzus sake — “ Nėr valia 
tavo tėvo, jog vienas isz jo mą- 
žucziu žutu,” kada jis malda
vo už viena žuvusi avinuku, už 
žuvusi pinigą, už žuvusi sunu, 
kada jis szita sake apie jo žmo
nių szveneziausia insteiga — 
“szventądienis padarytas žmo
gui ir nę žmogus szventadie- 
jniui,” kada kiekvienu atžvil
giu, jis laike kad ypatiszkumas 
buyo neiszpasakytai brangus, 
Dievo nemylėtas, ir galimas 
būti Dievo vaiku, jis netik sta
te pamatus naujo tikėjimo bet 
jis state pamatus vakarines de
mokratijos. Nes musu demo
kratija pakilo isz ^vieju, svar
biųjų szaitiniu: isz pirmųjų 
Graiku pabandymu su pppula- 
risžka valdžia ir Kristaus nu

tikėjimas kad yra kas nors 
aukszcziaus už valdžia, teisybe, 
kuria dar turime rasti ir vie
nintelis būdas ja ingyti yra 
žmoniems pasakyti: ne esate 
valdžios vergais; sau mausty
kite, jeigu reikalinga, nesutiki
te su valdžia, prieszinlkites; yra 
aukszteisnis lojaliszkumas ne
gu valdžia kuriai esi isztiki- 
mas. Atrodo, kad demokratija 
su jos mažumu mokinimais sa
ko “Turime klausyti Dievo ne 
vyro.”

'Szioms dienoms musu atyda 
kreipiama in demokratijos isz- 
laukinius prieszus in diktato
rystes kurios grasina karu. Tik 
kvailas žmogus nemato pavo
jaus. Bet gilesnis pavojus de
mokratijai guli viduje. Guli ne
lygumoje tarpe musu žmonių, 
kurie naikina broliszkuma, nai
kina isztikimuma,. dalina mus 
in Okonomiszlkas kliasas ir pa
daro tikra demokratija negali
mu daigtu. Kaip krikszczioniai 
ir tikintieji in demokratija, 
mes turime žiūrėti in fakta, kad 
galutinai nėra pasekmingos 
politiszkos denĮpkratijos be 
ekonomiszkos dempkrątijoj,

kontroįuoti dideli 
i.j Sentimen- 
Įfcdaryti mu- 
Ekaviesžjl”“ 
±os, paklus- 
a, žmones tu- 
ojami. Tam

Beik
skaitliu gyvento]
taliszkumas net®

ta pasaka, tiktai Dievaži, ne 
asz prasimaniau. Bet pas mane, 
ir tokios fantazijos niekuomet| 
nebūdavo. O szita pasaka man 
papasakojo mano kaimynas,' 
kariszkas orlaivininkas Simą-j 
nas Prokapas.

O szita pasaka kaslink bo
butes Onos.

Bobute Ona, matote-gi, ke
liavo isz atlaidų. Isz Alvito kur 
buna kasmet garsus Szv. Onos 
atlaidai. Keliavo jau atsisvei
kinusi su Alvito bažnyczia. Ži
noma, peksezia keliavo. O lygi 
namu, lygi Skiedrynu sodžiaus 
buvo nuo Alvito taip trisde- 
szimts su kaupu kilometru. 
Kaupo buvo trys kilometrai.

Bobute Ona perejo insikarsz- 
cziavusi penkiolika kilometru 
0 ant szeisziolĮkto kilometro ne- 
iszlaike, eme ir parpuolė.

O dar-gi: pavargo bobute Al
vite besimelsdama nuo ryto lyg 
vakaro ir pusėtinai pavargo. 
Maža to, kad meldėsi in szven
tuosius, bet ir visu Dievo palai
mintųjų ir stebukladariu ir net 
kiekvieno daug-mažai szv. kan- 
kytinio, atskirai imant, savo 
maldose neužmirszo. Ir Szv. 
Antanui pasimeldė. Net juokin
ga. Užtat niekam jokios nuo
skaudos nepadaryta.

Na ir, žinoma, nuo maldų ir 
pasninko bobele ir nusikama
vo. Ir lygi tol jinai, meilute, nu
sikamavo, kad ant szesziolikto 
kilometro jinai ne žingsni ne-

stalls vieton nervai 
inumas ne anarchi] 
ri būti kontrolė 
'tikslui yra tik du budai. Prie
varta isz lauko — tai vienas. 
Liuosnoras, atsakomas, besi- 
'toųsiąpti'S visuomenes labui 
charąkjeris dyasiszkai ‘pagim
dytas viduje — yra kitas.

Diktatorystes priguli nuo 
prievartos, kuomet demokrati
ja pasilieka demokratija tik 
ant kiek liuosnoras, atsakoma^, 
besitrusiantis visuomenes la
bui charakteris užima prievar
tos vieta. Bile tautoje kuo daų- 
giaus vieno turime, tuo ma
žiaus kito. Paprastai giriame 
laisve kaipo svarbiausia demo
kratijos intury. Bet laisve gali 
būti prakeikimu kuomet sykiu 
neina ir nesubalansuota su pro
tingu atsalk omu asmeniszku 
charakteriu.

Ypatiszkumo iszaąksztini- 
mas, pavedimas sanžines Die
vui virsz visu žmOniszku in- 
steigu, ipzpildijimąs nę tik po- 
pulariszkos laisves bet popula- 
riszko lygumo ir broliszkumo, 
pastatymas žmoniszkos drau
gijos ant perkeisto isz vidaus 
atgaivinto atsakomo asmenisz- 
ko charakteriąus, tai nuo to 
priguli apkszcziausi.es žiponi- 
jos viltys. —F.L.I.S.

umęras 78
Mahanoy City

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del la dotuviu, Krik- 
Vestuyiu ir kitokiems reikalams.

Bell Telefono Jį
520 W. Centre St.

mą-

Sztai mažas asilelis su vai- 
kucziu ant pamario Blackpool, 
Anglijoj, kurie vos gali paeiti 
ir laikosi vienas kito bet trum
pam laike abudu gales gerai 
vaikszczioti o asilelis turės 
neszti vaikus ant savo nuga
ros kad juos .palinksmint.

nusiszluostę nosine akis

oaryk. "
Na, vis-gi, visas bobeles nu

garkaulis iszkliuro ir pagedo. 
Mat, per daug buvo nusikama
vusi.

Parvirto bobele ant szeszio- 
likto kilometro netoli Tuckenu 
sodžiaus, pilnai pravėrė alsavi
mui burna ir guli prie pat gra
bes, nuobodauja.

“Ar tu matei, — mano sau, 
— paszvilpk, kad nori. Pavar
gau, nuilsau asz, beklupojant 
priesz szventuosius. Negi gali
ma in viena melstis o kita ap
leist, reikia visu užtarymo pra- 
szyt. Vienok sveikata brangiau 
'kaip viskas.”

Ir va guli bobele prie grabes. 
Po kairei —sodžius, Tuckenai. 
Po deszinei —avižos. Jeigu pa
suksi tiesiog — miszkas ir ba
la.

Ir labai skaudu kebeliai pa
sidarė kad jinai prie balos pa
virto, svetimam kraszte, szale 
sodžiaus Tuckenu.

“Ak! — mano sau bobele, -+- 
Jeigu asz ežia numirsiu, tai 
man, žinoma, bus didele nelai
me. Dievas, juk viską mato ir 
girdi. Bet tiktai man ežia butu 
neiiimanomai bloga numirt. 
Tatai ir karve gali mane pa
uostyt. Ir avinas gal koja pa
spiri. Ar maža kas gal atsitikt. 
Ak, mano sau, asz pase gyve
nimo aliduoeziau, kad tiktai 
atsidūrus Skiedrynuose. Taip, 
puses gyvenimo nepasigaile- 
cziaUį. Paežiam velniui duszele 
pąpduoęziąu. Tegul jau ima, 
kad nori. Tiktai man ežia, nein- 
manoma numirt, sodžius sveti
mas, miszkas, bala, visokios 
balu szlyksztynęs... Tfu!

Vos tiktai bobele taip sau pa
galvojo, urnai iszgirdo szitoki 
nuostabu užima ir treszkejima.

Atsigryžo bobele — kas do

— Žinau, — tarė vyras. — 
Sėsk, mamyte.

Pasodino jis bobele in auto
mobili, diržu ja priveržė, idant 
prie sukimosi neiszpultu.

— Laikykis, — sako, 
myte.

Pasodino jis bobele in auto
mobiliu ir važiuoja.

— Tai aeziu, — tarė bobele.
— O tiktai tu, teveli, ne taip 
smarkiai. Asz negaliu, idant 
smarkiai... Vis plentu... Kelias 
neduobetas ir lengvas...

Vyras atsisėdo. O staiga 
kaip pradėjo kuo tai burzget ir 
belstis. O staiga kaip paszoiko 
pirmyn... Kaip nutruko nuo že- 

| mes... O apaezioje grabe... Že
mai Tuckenu sodžiuą, miszkas. 
Ir viskas nuplaukė...

Aiktelėjo bobele, ranka už 
tureklio nusitvėrė ir apmirė. 
Norėjo žegnotis — rankos ne
pakelia. Norėjo koja pakrutint
— kojos nepalenkia. Norėjo isz 
kiszeniaus ražaneziu ięzsiimt— 
o kiszeniaus nėra. Ir nieko nė
ra. “Velnias,” — pamanė bo
bele, Ir apmirė, tarsi negyva.

Ir urnai, trys minutes praėjo
— praszau, atvažiavome, isz- 
lipkite — gimtinis sodžius, so
džiaus Skiedrynai.

Mąszina sustojo laukuose. 
Žinoma, žmonių begale susi
rinko. Stebisi. Kvatoja. Bobele 
už jekes tašo. O bobele ir kojo
mis nesigina — sėdi, kaip dve- 
seliena. Ir nulipi nenori. Tik
tai mirksi akimis.

Nuėmė bobele subėgusieji gi
mines nuo maszinos ir namo 
nunesze. Paguldė apt suolo. Gu
li bobele ant suolo ir valgyt ne- 
praszo.

Na ir viskas. Va, beveik, kad 
ir visa istorija apie tai, kaip 
bobute Ona lekiojo ore orlaivyj 
atsisėdusi, O abelnai, ne visa.
M

ro orlaivinįnkas Prokapas Si- 
manas, lygi sziai vietai papasa
kojo, -tai mus paklausė: — O 
kaip, broleliai, kas atsitiko, 
kaip jus manote su bobele?

Tuomet, žinoma, vienas isz 
musiszkiu, pesimistiszkai ir 
liūdnai nusistatęs, iszreiszke 
nuomone, kad bobele esą pasi
mirė. Kitas, antro laipsnio mo
kytojas, pamanė, kad bobele 
esą in partija insirasze. O asz 
pasakiau, girdi, bobele paliovė 
in Dieva tikėt arba in kita ti
kėjimą perejo.

Bet visa tai ne taip pasirodė, 
kad už dienos po to, bobele at
sipeikėjo, apsidairė, asztriu 
balsu iszklausinejo namiszkiu, 
kaip ir kokiu budu jinai atsi
rado namuose ir, kareziai apsi
verkusi, parpuolus ant keliu 
pasimeldė priesz Panos Mari
jos paveiksią ir liepe save in 
vienuolyną nuvežt. Ten jinai, 
sako ir lygi sziol gyvenanti. O. 
mums nusispjaut.

bąlą? Bobele savo akimis neti
ki. Priesz paezia grabe, ant ūki
ninko avižų stovi szitokis di
dokas 'budinkelis. Namai ne na
mai, maszįna ne maszina, o ant 
ratu ir lyg kad važiuoja.

“Automobilius, — pamanė 
sau bobele ir urnai iszsigando.

— Oi, mano sau, Motinėlė 
Szvencziausioji, Dievo Motina, 
užtark už mane, nusidėjėlė... 
Kaip-gi tatai automobilius ga
lėjo nuo plento nuvažiuot ir 
prie pat grabes sustot? O, kad 
tu kur, mano sau, suplende- 
tum!”

Atsisėdo bobele ant žemes,
ar

Ne. Neapsiriko. Stovi maszina 
avižose o po maszina ant suo
liuko triusiasi kokis tai gnaik- 
sztus vyras. Su barzda.

Pažvelgė 'bobele in vyra o 
szi'S tyli, kaip szeszelis.

Bobeliai pasidarė liūdna nuo 
to, kad szis tyli ir tyli. Ir tuo
met tarė bobele tyęzia isz visos 
szirdies:

— Tu ka-gi taip, teveli, tyli, 
szunsnuki? Kodėl tu ūkininko 
avižose ant pilvo plaukioji? 
Tatai asz galiu, jeigu reikia, 
Tuckenu ūkininkams pasi- 
skunst. Tatai, teveli, nenurody
ta, idant per avižas su automo- 
bilium važinėti... 'Tu, gal, ka- 
nors pametei.

O vyras atsistojo, pažiurėjo 
in grabe ir sako storu balsu:

— Pamecziau. Szru'beli pa- 
mecziau. O tu, mamyte, nesi
skųsk ir nerugok. Asz, sako, 
tuojau įsugrysziu. Kokia mano 
kalte, jeigu maszina sugedo? O 
tu delko, tarp kit-ko, ežia guli?

Lengviau bobeliai pasidarė 
dėlto, kad vyras baisa padavė.

— Ak, — sako, — teveli, o 
kaip-gi man negalei, jeigu gu
lėt prisieina? Asz, teveli, atlai
duose labai pavargau ir nusp 
kamavau. Nusikamavau ir, ži
noma, .pavargus, parvirtau ne
priėjus Tuckenu. Visa nugar
kauli iszkrate. Kaulai lenda isz. 8 
sanstato. Ir asz, teveli guliu n 
pagrabyj. Kad tu taip mane,-R 
, °.. , i g SZI BANKA YRA NARYSteveli, paimtum ir pavėžintum * 
automobilyj...

— Ka-gi, — tarė vyras, — 
galima. O kur tave vežti?

— O asz ir sakau: in Skiedry
nus, teveli. Szitaip vis plentu 
plentu, o paskiau, žinoma, po 
kairiai... Pirmoji stuba tai Ma
res, antroji — Petravicziaus, o 
mano szale prisiglaudė...

— Paklydus motere pame
ta savo vyra, o ant senatvės to 
gailesį ir verkę.
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— Vakacijos baigėsi, pik
nikai tuojau baigsis, dabar ki
ta ateinanti szvemte yra Dar
bininku Diena (Labor Day), 
Septemberio 4-ta. t

. —' Adomas Jalkimaviczius, 
26 metu, 703 E. Pine uty., gy- 

» dosi Locust Mountain ligonbu- 
teje. Adomais persipjovė ran- 
tka puldamas ant szmoto stiklo.

t Juozas įSakalauckas, 916 
E. Market uly., mirė praeita 
Petnyczia Locust Mountain 
tigonbuteje, sirgdamas kelis 
menesius. Velionis buvo 'gimęs 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika apie 40 metu adgal. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos ir Vardo Jėzaus draugys
tes. Jo pati Urszule mirė kelis 
menesius adgal. Paliko tik se- 
sęrune Helena, paezia Tamo- 
sziaus Batisto, kuri gyvena 
Brooklyn, N. Y. Laidotuves at
sibuvo Panedelyje su apeigoms 
Szv. Juozapo bažnyczioj. Gra- 
iborius L.Traskauckas laidojo. 
įVelionis gimė Nadrauses kai
me, Vilkaviszkio paviete ir pa
liko tik. viena broli Lietuvoje.

— Musu paviete instojo dvi 
jaunos moteres in zokona Szv. 
Pranciszkaus, Glen Riddle. Vi
so priėmė pirma habita net 32 
merginos. Tarp tuju randasi 
Eranciszka Subacziute, isz She- 
nandorio.

C
. —- John Mellon isz More jos 

likos apskunstas už metimą 
peilio in savo sunu Mikola. Te- 
vas tame laike buvo gerai užsi
gerės o kada sūnūs ji pradėjo 
barti, tėvas isz piktumo mete 
in ji peili. . .

-—■. -f Fra-rrciazka; pati Jono 
Dulinsko, 901 E. Pine uly., mi
te Subatos ryte Ashlando li
gonbuteje. Velione po tėvais 
vadinosi Urbanavicziute, paėjo 
išz Angliukoniu kaimo, Kalva
rijos pavieto, Simno gmino, Su
valkų gubernijos. Apie 30 metu 
adgal pribuvo in Amerika ir 
prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko vyra ir se- 
kanezias dukteres: Ona Žeglie- 
ne, Julija Rimavicziene, Katre 
Moore, Margarieta McElhen- 
ney, Helena, Anele ir Adele, 
septynis anūkas, broli ir sese
les Lietuvoje. Laidotuves atsi
bus Seredos ryta su bažnyti
nėms apeigoms. Graborius L. 
Traskauckas užsiėmė laidotu
vėms.

—■ Sugryždami namo isz 
Gilbertono Subatos vakara, 
apie 7-ta vai., automobilius ku
riame važiavo Jonas Ryenski, 
isz miesto, Vincas Lazauskas, 
530 W. 'Centre uly., ir Mikola's 
Stepanaviczius Jr., 339 W. Ma
hanoy Avė., kaipo da kiti vy
rukai, apsivertė artimoje St. 
Nicolas gazines stoties isz prie
žasties szlapaus kelio, apsi- 
versdami kelis sykius. Lazauc- 
kas su, Stepanaviczium likos 
nuvežti in Locust Mountain li- 
gonbute ant gydymo. Lazauc- 
kas likos pavojingai sužeistas 
ir pasiliko ligonbuteje bet Ste- 
panauckas gydosi namie. Ka- 
rukas likos įsmarkei apdaužy
tas.’

—■ Albinas Lazauskas, ge
rai žinomas futbolininkas, ku
ris priguli prie Pittsburgho 
Universiteto Kliu'bo, permaine 
savo pravarde ir dabar yra ži
nomas kaipo ‘‘Leeson”. Jo tė
vas Andrius Lazauskas gyvena 
po adresu 530 W. Centre uly., 
czion Malianojuje.

— Antanas Vikaitis laike 
barnio Lietuviszkoje Dienoje 
likos sužeistas peiliu ir randasi 
vietinėje ligonbuteje. Kas ji su-' 
pjaustė tai nežino.

— Ana diena insto j o in dva- 
siszka seminarija Ridgefield, 
Conn., Leonardas Buszinskas, 
isz Riingtono ir Stanislovas 
Muraczeviskis isz Mount Car
mel.

t Jonas Abraitis, gerai ži
nomas czionaitinis gyventojas, 
mirė nuo uždegimo plaucziu, 
namie. Velionis prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos, paliko 
paezia, viena sunu, dvi seseres 
ir motinėlė.

— Gerai žinomas Žydas, 
Jokūbas Rogorocki, locninin- 
kas Martin Shirt dirbtuves, mi
re praeita Ketverga Brooklyne. 
Paėjo isz Rusijos.

— Aleksas Kūkalis, 37 me
tu, isz Heights, likos sužeistas 
per automobiliu ir likos nuvež
tas in vietine ligonbute. Kūka
lis tame laike ėjo namo isz mo
kyklos kur mokinosi kaip isz- 

; įsiimti ukesiszkas popieras ir 
nemate prisiartinanezio auto- 
mobiliaus laike lietaus.

— Daugelis žmonių daly
vavo piknike kuri laike Szv. 
Juozapo neprigulminga Kata- 
likiszka Lietuviu parapija, Ne
dėliojo, Brandonvilleje. Žmo
nių radosi isz viso pavieto.

Tamaqua, Pa. f Jonas Paciu- 
konis, 56 metu, kuris kitados 
gyveno Shenadoryje, mire Pal
merton ligonbuteje. Paskuti
niuose metuose gyveno jis Ta
maqua. Velionis gimė Lietuvo- 

03 mete, dirbo kasyklose bet 
per 15 paskutinius metus laike 
saliuna. Paliko sūnūs daktara 
Juozą ir Joną, abudu gyvenan
ti mieste, kaipo seserį ir broli 
Lietuvoje. Jo pati mirė 1937 
mete.

St. Clair, Pa.,— “Nepapras
ta Pinika” rengia Szv. Ka- 
zimierio Parapijos Choras ir 
Moterų Draugystes. Invyks 
Sub., Ned. ir Pan., Rugsėjo 
(Sept.) 2-3-4 dienomis, Szv. 
Kazimierio parapijos naudai. 
Szis bus paskutinis piknikas, 
taigi atvykite paltis ir atsives
kite savo pažįstamus. Visiems 
praskleiskite iszia naujiena.

—Rengimo Komisija.

Girardville, Pa. — Kongres
menas Fenton aplaike nuo val
džios $11,643 ant visokiu ipage- 
rinimu ir pataisymo czionaiti- 
niu ulycziu kals duos darbo del 
daugelio žmonių. Kongresmo-
nas Fentonas rūpinasi kad sa- 
vopaviete žmones turėtu dar
bus ir miestelei turėtu visokius 
pagerinimus.

PARSIDUODA NAMAI.

Namas ant dvieju iszeimynu 
po adresu 105 ir 107 W. South 
St., o kitas namas prie 106 W. 
Mahanoy St. Galima pirkti vi
sus ar atskyriam. Kreipkitės 
po adresu:

106 W. Mahanoy St., 
Aug.25) Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

Po Nr. 533 W. Mahanoy Ava. 
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie 
Lietuviszkos bažnyczios. Par
siduoda pigiai. Kreip'kities in 
“kaules” ofisą, Mahanoy City,

SCHUYLKILL PAVIETO KANDIDATAI 
REPUBLIKONU PARTIJOS

Nominacijos Bus Utarninke, Rugsėjo (Sept.) 12 Diena

Judge Henry Houck

Sudžia Henry Houck, kandi
datas ant Schuylkill Pavieto 
Sudžiaus, ant Repuiblikoniszko 
tikieto. Sudžia Houck gyvena 
Shenandoh, Pa., ir yra kandi
datas vėla ant sudžiaus. Yra 
malonaus budo žmogus, teisin
gas ir kožnam dalino teisingys- 
ta kokis jisai nebūtu.

Alvin E. Maurer
(Pirmutinis Ant Balieto)

Darbininkai Skaito Raszta Szventa Laike Darbo

vieta ir pildo ateakaneziai savo 
dinsta Kamisoriaus sziadien 
Pottsvilles sude. Ponas Maur
er kaipo pavieto hamisorius tu-' 
ri .savo rankosia apkainavima 
žemiszko turto, bet yra teisingu 
ne tik del dideliu kompanijų,1 
bet ir del mažo moketojaus tak
su, kuri sergsti nuo pervirszin- 
imo mokėjimo taksu — visiems 
duoda lygius ir teisingus ap- 
kainavimus jo turto. Sakoma, 
Ponas Maurer bus ant tikrųjų 
velia iszrinktas ant Schuylkill 
Pavieto Kamisorium.

Philip Ehrig

Phil Ehrig gyvena Tamaqua,
Pa., ir buvo per keturis metus 
pavieto Kaunisorium (County 
Commissi offer). Priesz tai po
nas Ehrig buvo pavieto Szerifu 
ir per daugeli metu buvo vadu 
palicijos imjbste Tamaqua, ne 

 

taip geide (įiresztavot žmones 

 

kaip juos ti kaip užlaiky- 
H-tiesasi* ■era.is.ttoiiis.- 

■Republiikoniszko

Al Maurer yra taipgi kandi
datu ant Pavieto Kamisoriaus 
(ant tojo dinsto renkasi du ka- 
mi'sorei) ant Republikoniszko 
tikieto. Gimė Minersville, Pa., 
kur buvo ten Taksu kolekto
rium per daugeli metu ir gerai 
žinomu po visa Schuylkill Pa-

Yra jisai 
tikieto vėla ■ ,nt to paties din&to 
Pavieto Ka nisorium. Prigial- 
bejo jis ne v j 

pinigiszkai 
pavalgydinu daugeli vargszu o 
būdamas šiądien kamisorium, 
prigialbejo žmogui rodomis ir 
visokeis patarimais. Katras pa
žysta poną Ehrig tai visados 
bus jo prietėlium.

ena vargsza ne tik 
>et ir gera rodą ir

Baltiko Jauni Amerikonai Turėjo Bankieta
———o---------

Darže Parrot Tea House, Washington, D. C., Baltiko 
Jaunieji Amerikonai turėjo bankieta, ant kurio dalyvavo 
žymios ypatos, kaip: Reino Luomą, pianistas; Juozas Kru
kauskas, piezeris su Washington Senators, Beiis-boliniu 
kliubu; Viktoris Shells, kuris buvo perstatytas kaip “Szko- 
'tiszkas-Amcrikoniszlkas” Lietuvys. iSholis aiszkino, buk
jisai gimė Szkotlandijoj, isz Lietuviszku tėvu, ir sziadien 
yra prigialbetojas del Sekretoriaus Harry Hopkins. Pre
zidentas Lietuviszku Drauguviu, Ant. J. Miceika isz Bal
timore, Md., paragino svetelius, kad atsilankytu ir daly van
tų Lietuviszkoje Dienoje ant Svietines Parodos New Yorke 
10-ta diena Rugsejio (Sept.).

paraszus sveteliu ant atminties; (2) yra Juėzas Krakaus- 
kas, beisboilininkas; (3) Viktoris Sholis, p: gialbininkas del 
komercijos sekretoriaus; (4) Reino Luomą, žymus pinistas. 
Bankietas likos parengtas per poną L. J. Ils'tma, sekretorių
Balfiko-Amerikos Draugavęs.

Prie Szv. Povylo bažnyczios, Londone, randasi biblija stiklinėje, szepoje, prie kurios 
sustoja einanti in darba žmones ir perskaito viena puslapi. Ant rytojaus būna perversta kitas 
puslapis. Sztai paveikslas nekuriu darbininku kurie skaito su atyda Biblija eidami in dar
bą. Daugelis žmonių pripažysta kad skaito biblija tik tada kada eina pro taja 'bažnyczia. ■

Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule”

$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.

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

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

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

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

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

No. 105 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: Ila isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu....................................  15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisf i 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 au
lus; 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 E azbaininku. 45 puslapiu.. .15c

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

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
ikialbtojas. 63 puslapiu......... 15c

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

No. 1.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolef 
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- 
nus prigauna. 58 puslapiu..... 15*

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

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

. No. -133 -Dvi isterijos—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 Ketxririos istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .............................. 20c

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios 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 n- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ........................ :................15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos 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 miszk® 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Aj>ia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, męk > 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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

No. 103 roliklva '
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis j 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydua 
vyras.. 137 puslapiu.............. .250

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
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 vargšzo; 
Geras Medėjus............ IBe

No. 168 Devynios istorijos, sa 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........25«

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele! 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais)3) Kaimiėcziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ...................  18*

V
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Zemsargio
Numyletina 

—*—
'Staiga durys trukszmingai 

atsidarė ir vejas in stuba insi- 
verže o isz tamsaus prieangio 
pradėjo grūstis valstiecziai ty
lus, paniurę, net nepagarbine, 
(kad maluninkas kaip laike 
szajikszta taip ir sustojo, žiū
rėdamas in visus placziai at
vertom akim.

— Kas tai jus taip daug! — 
murmtelėjo.

—O dar daugiau laukia lau
ke, — tarė Andrius, iszlysda- 
mas pirmyn.

— Ar tai koki reikalą turite ?
— Gali suprast kad ne szpo- 

saut atėjome — atsiliepe vie
nas, uždarydamas duris.

— Tai prisėskite, greit baig
siu vakarieniauti.

— Lai jums eina in sveikata. 
Luktersime...

Maluninkas pradėjo greit 
valgyt o valstiecziai susėdo 
ant suolu, tai szildesi prie- 
szais pecziu, atydžiai teminda
mi in Andriu, kuris atsisėdo 
szale stalo ir užsimanste.

‘Netikės laikas, ka? — už
klausė maluninkas.

— Paprastai, kaip Kovo me
nesyje.

— Taip visados priesz pava
sari.

Ir ant to nutruko, tik tylu
moj barszkcjo in bliuda malu- 
ninko szauksztas ir ant kiemo 
(kasžin kas daužė klumpėmis in 
siena, norėdamas pusvyna nu- 
kratyt ir tarpais vejas truksz
mingai suduodavo in siena o 
[lietaus laszai skambino in raso
tus langus.

t— Onuk! — szuktęlejo ma- 
lųnin'kas, szluostydamasis ran
kove usus.

Isz gretimo kambario iszejo 
stora mergele, gana graži ir 
miestiszkai pasipuoszus, greit 
pervede akim valstieczius ir, 
surinkus indus nuo stalo, siū
buodama iszejo.

— Kas per reikalas ? — pra
dėjo maluninkas, barszkyda- 
mas in tabakierka.

Bet nei viena ranka neiszsi- 
tiege prie tabokos, tik urnai 
veidai visu apsiniaukė, tai kits 
kostelėjo ir rūpestingai galva 
krapszte o visi žiurėjo1 in An
driu, kuris iszsitiese ir, insmei- 
ges bandanczias akis in malu- 
nin'ka, palengva tarė:

— Atėjome, kad mums va
gius iszduotumet...

'Maluninkas paszoko, akis 
pastate, rankas iszkete ir suri
ko:

gas, bet vagius pažinsti. Kaip
gi? Rudenije pavogė jums ark
lius o jus nieko, neseniai jums 
pinigus pavogė, net ir kamaroj 
sugavote o jus vėl nieko, nei 
teisman neskundet, nei žemsar- 
giui nepraneszet.

— O ka? Kad dar pridėt? 
Ka man gelbes teismas, arba 
žcmsargis? Gal tik veja sugaut 
ir atvest man ji pririszta. Lai 
jiems ten atlygins ant paskuti
nio teismo už mano skriaudas.

— Isz to mes tik matome kad 
bijotės vagius iszduoti.

— Kad žinocziau ar dovano- 
cziau nuostolius ir neiszduo- 
cziau? Tartum man viskas už 
dyka...

— O jums vis ta pati — per
kirto jam asztriai Andrius. — 
Ne ginczytis ežia atėjome tik 
teisybes o kad skubiname nes 
ten ant kiemo žmones laukia ir 
stubose, tai draugiszlkai mel
džiame, pasakykit, kas pavogė 
jus pinigus.

— Kad žinocziau tai jau bu
tu žinoja apie tai ir teismai ir 
visas sodžius — karsztai teisi
nosi, nerimastingai 'žiūrėdamas 
in užkietėjusius, apsiniauku
sius veidus, bet Andrius nekan
triai riktelėjo, piktai žibtelėjo 
akim o prilaikydamas už brus- 
loto tarė trumpai ir kietai.

— Ka pasakėte, neteisybe! 
Bet kaip patvirtinsite ta su pri- 
saika bažnyczioje, tai intikesi- 
me ir atleisime jus.

Maluninkas net tuptelejo ir 
kalbėjo, tartum per juokus, — 
He! he! juokai, matau, ar ko
kios plynes, tartum, per užga
vėnes ... isztikruju, kaip atei
site prie ko visa minia o priver
site lazdomis, tai jums ant vis
ko prisieks, ant ko tik panorė
site. Teisybe jums kalbu, nieko 
nežinau ir jokiu vagiu nepa
žins^u, Norite tikėkite ,o ne, tai 
ne, 'bet prie priesaikos manės 
nepriversite, nes jus ne teis
mas... — pakilo ir su pasidi
džiavimu pervede akim per mi
nia.

— Tai-gi, atėjome ežia kaipo 
teismas .teisingai baudžiantis! 
— tarė Andrius taip tvirtai 
kad iszsigandes maluninkas 
paszoko, negalėdamas nei žo
džio isztarti.

Valstiecziai stovėjo paniurę, 
tylinti, insmeige in ji žerinezias 
akis, mindami kojomis, taip 
žiaurus, taip kupini kokio* tai 
rimtumo, kad nežinojo ka da
ryti vienti'k prakalta nuo kak
tos ir plikes szluoste ir lepczio- 
jo persigandusiom akimi in 
žiaurus, nenusileidžianczius 
veidus, nes suprato kad ežia ne 
szposai, kad ežia prasideda kas 
tai baisaus.

Prisėdo pagaliau ant suolo

pradėjo kosėt o kasžin kas pik- j žmbniems gedinausi pažiūrėt, 
tai tarė: j skundėsi už vagylUs • ■ • Niek-

■— Nereikia ežia bobų, isz-
girs ir su liežuviu nubėgs.

— Lai sau eina isz kur atėjo.

szai, arklius mali i šz-vede, atsi
pirkau per stąrsžk.J neatida
vė... Paskui sugavę t kamaroj...

Visztu vezdet o ne in vyru visus atėmė... peili lis grasino... 
reikalus nosi kiszt! — uže kas 
kart garsiau. Onute užpykus 
trenkdama durimis iszbego.

O Andrius isztiesdamas ran
ka vėl tarė:

— Ta sakau jums, malunin- 
ke kad atėjo jau laikas baust ir 
teist!

— Ir daryt pasaulyje tvar
ka!

— Ir pikta naikyt o užvest 
teisingumą — krito žiaurus, 
sunkus žodžiai ir sugniaužtos 
kumszczios drebėjo priesz jo dabar pasakysiu, — kažkasat- 
pamelynavusi veidą.

— Bijokites Dievo! Žmones, 
ko jus norite? Kuom asz prasi
kaltau? — stenėjo persigandęs 
in visas puses dairydamasis 
bet Andrius jau nepaisydamas 
jo, pradėjo greit kalbėt, tyliai 
ir taip tvirtai kad net szaltis 
visus pereme:

— Jeigu nenorite iszpažint, 
tai kaltas esate ir teisman ji, 
vyrai, veskite pas ’bažnyczia... 
Visus teisman, kas žmones 
skriaudžia, in teisinga teismą, 
ant sunkios bausmes. Imkite ji, 
vyrai!

— Jėzus, Marija! Žmones!... 
— mikeziojo mirtinos baimes 
apimtas, be nuovokos dairyda
masis kuomet valstiecziai prie 
jo artinosi. — Žmones!... kaip
gi galiu pasakyti?... Prisiekiau. 
Padegs, arba užmusz mane, 
kaip iszduosiu... Jėzau miela- 
szirdingiausis!— Paleiski! ma
ne! Viską pasakysiu! Pasaky
siu! — kriokė, nes jau ji laike 
nutvėrė keletas ranku ir prie 
duru vilko.

ilgai negalėjo žodžio pratart 
pą^krito ant stalo ir sunkiai al- 
savo, apsupo ji, kasžinkas van
dens padavė o kiti draugiszkai 
kalbėjo:

— Nieko nesibijokite, kas su 
žmonėmis eina, tam plaukas 
nuo galvos nenukris.

Tik visa teisybe iszpažinki- 
te.

— Žinojome, kad teisingi es
ate ir vagius invardysite.

Maluninkas raitėsi, tartum, 
sliekas sumindžiotas, mete ji in 
karszti tai in szalti, nes raudo
navo ir balo, ant visko jau pa- 
siruoszes, bet priesz pasaky
siant, dirstelėjo in gretima 
kambarį.

dar prisiegti turėjau, kad ju 
neiszduosiu! O galvažudžiai!

— Visa apielinl e per juos 
nukentėjo.

— Kiek tai arkliu žmoniems 
pavogė, kiek karvių, kiek taip 
gerybes paėmė! j

— Viską galėjo nes starsza 
per pirsztus žiurėjo ir dalino
si... j

— Puotavo isz mus gero, lai 
dabar užmoka...

— Kad visi sako,, tai ir asz

siliepe. — Žinau kad kunigą už 
laikraszczius iszdave, Gaidos 
virszininkui paskundė...

— Ka?... Net kunigą paskun
dė?

— Tai ir mergeles isz krasos, 
kurios vaikus mokino,, jie turė
jo iszduot?

— O-gi jie! žinoma — .tvirti
no maluninkas.

— Tai ir tuos Žydus girrioje 
ne kas kitas apžiurėjo.

— O kas daugiau, kad ne 
Gaidos! 0 jie!... Velniai! Judo- 
sziai! 'Galvažudžiai... — pradė
jo keikt, kojomis trepsent, laz
das miklint, piktumas augo 
szirdyse, akys žėrėjo o su
gniaužtos kumszczios drebėjo 
virsz gaivu.
. — Užbaigt su jais! Nubaust 

szunsnukius! Teisman juos! 
Teisman!...

— Eikim greieziau, kad ne- 
isztruktu mums —--szauke An
drius.

— Gyviems oda nulupt!
— Ir lazdomis kaip szunis 

 

pasiutusius užmušt! — szuika- 

 

vo, grusdamiesį lįukan.

Maluninkas 
ir iszejo su kitai

O kuomet visi 
mu, Ona kysztele; 
paros, žiurėjo kur|tai taip eina 

 

tokioj naktyje ir dfelko ?

Nes isztikruju J buvo Kovo 
naktis szalta, vejįota ir drėg

 

na. Lietus su sniegu musze in 
veidus, net kvapa užtraukda
vo, vejas szvilpe sodnuose ir 
pute visu pusiu o nuo sumink- 
sztejusiu lauku, kur baltavo tai 
juodavo lysves snieguotos, pu
te drėgnas vejas ir iki kaulu 
pereme szalcziu, bet valstie
cziai nieko nepaisydami ėjo 
tvirtai, tik purvynas tyszko isz

zejo isz na- 
isz už sas-

ino žiburi —------------

Ona szmeksztelejo duryse, 
tartum nuo ju atszokdama, pas
kui dirstelėjo per langa ir pa
galios atsistojas priesz žmones, 
persižegnojo ir tarė:

— Kaip per szventa iszpažin- 
ti sakau teisybe, kad abudu

— Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus! O asz isz kur tai galiu 
žinoti ?..

— Mes manome, kad tik jus 
vieni galite žinoti! — tarė ty
liau Andrius ir pakilo, paskui 
ji ir valstiecziai nuo suolu pa
kilo o apsupę ji ratu, tartum 
siena, insmeige in ji žingei-

ir, traukdamas laiks in laika 
taboka, drutinosi, ka tai nutart 
kuomet Andrius priėjo prie jo 
ir tarė iszkilmingai:

— Ir teisybes nenorite pasa
kyt ir prisiegt jums baisu. Isz 
to aiszkiai matosi kad jus su 
vagimis suokalby j esate!

Tartum perkūnas szale jo

Gaidos ir starsza.
Nutilo visi, sustojo, vieni in 

kitus žiūrėdami, tik girdėjosi 
sunkus krūtiniu alsavimas; 
pirmas Andrius atsiliepe:

— Taip ir mes maneme, tik 
tikrai negalėjome sakyt. Bet 
dabar jau žinome ko mums rei
kia. Žinome, szunsnukiai! O,

džias ir asztrias akis, tartum, 
tuos vanago nagus, net jis pa
raudonavo.

— Atėjome pas jus teisybes 
sužinot! — tvirtai tarė An
drius. ■

— Ir turite mums pasakyt, 
turite! — paantrino valstie
cziai, kurczia'is, bet žiauriais 
balsais.

— Kokia teisybe? Gal jums 
galvoj negerai ? Isz kur asz ga
liu žinoti ? Ar tai asz viena ran
ka su vagimis laikau, ar ka?—

trenke, taip greit paszoko, kad 
net suolas ant žemes parvirto.

— Jėzau, Marija! Asz suo- 
kalbyj su vagimis! ir man tai 
kalbate ?

— Tariau ir da atkartosiu!
— Ir mes ta pat atkartosime!

— visi suszuko ir visu rankos 
piktai in ji iszsitiese o žiaurus 
veidai pasilenke prie jo, tar
tum tie asztrus snapai, pasiruo- 
sze draskyt.

Bet ant trukszmo inbego Ona 
ir sustojo, tartum, prikalta.

prakeikti galvažudžiai — tren
ke kumszczia in stala. Reikia 
iszraut, kad nei atžalų neliktu. 
Abudu Gaidos! tėvas su šune
liu o treeziasis starsza? Na, tai 
vardan Dievo, eisime pas juos 
o jus, maluninke, su mumis, 
idant su teisybe jiems in akis 
stoti...

— O tai eisiu ir pasakysiu! 
Tartum, akmuo man nuo kruti
nės nuslinko. O stosiu ir pasa
kysiu, kad yra vagys ir galva
žudžiai. Dieve, žinojau, ka da-

kalbėjo greitai, drebaneziom 
rankom intraukdamas lempa.

— Mes žinome, kad tu teisin-

— Kas ežia darosi? — klau
sė persigandus.

— Nusileido, kumszczios,

r o o 'bijo jausi žodi isztart. O 
kad jis kaulus susilaužytu už 
mano nuodėmė, juk in akis

atgal nžsigryžo, ėjo visi lygiai 
priekyn, tartum, tas nesulaiko-, 
mas debesys, ka tai palengvai 
slinkdamas auga ir didinasi, 
kol įstaiga trenks, arba, ledais 
žeme apibėris.

Bet kuomet ėjo pro smukle/ 
tai viens, tai.kits intrauke ma
lonu smukles kvapa ir norėjo 
inszokt susiszildytj bėt An-j 
drius nieko neleido, surinko vi- 
įsris krūvon ir iszvede in viesz- f
kelio vidurį nes veik szale sto-, 
vėjo žemsargio butas. Jau isz-i 
tolio baltavo jo sienos ir girdė
josi linksmus armonikos bal
sai.

Sustojo prieszais, kvapa už-, 
laikydami o Andrius kuždėjo 
vaikinams:

— Gerai dabokite o kaip tik 
varpai suskambins tai visi in 
situba, už sprando ant žemes ir 
įsuriszt niekadeja. ‘Tik žiūrėki
te kad neiszspruktu, pridirb
tu bėdos... Tik isztyko, kad ne- 
pa'baidyt...

Kelioliko vaikinu iszsiskiris- 
te tamsumoje.

Minia-gi ėjo staeziai ir grei
eziau ant vieszosios vietos. už 
kiemo, kur tik pora žiburiuku 
žibėjo, toliau dar matėsi baž
nyczia, tarp siubuojaneziu nuo 
vėjo medžiu.

—: Toliaus bus :—

po ju kojų. Ėjo slapta, greitai 
pro stabas, nei, tartum, kūmai 
nuilsę susėdo pasilsėt szale ke
lio, sodnuose susirietė, tik krei- 
gai snieguoti matėsi, tartum, 
baltos mergeliu skepetos tarp 
lingupjąncziu medžiu.

Andrius ėjo visu prieszaky- 
je ir tyliai dare tvarka, kuomet 
kas isz eiles iszbego, bego prie 
langu, baladojo ir szauke :

Urnai geso žiburiai, durys 
girgždėjo o tamsus szeszeliai 
slinko isz stribu ir, cziupineda- 
mi lazdomis kelia, vienijosi 
prie minios.

Ejo kas isyk daugiau, tyliau, 
atydžiau in visas szalis dairy
damiesi. ,

Geri Patarimai Visiems
— Užsilaikyk sau ka žinai 

o tau bus visada gerai.
—• Tankiausia nusiszauje 

vyrai del moteres kuri yra ne
verta tu pakulu kuriom prisi- 
musza parakęs pusz^a. A

— Dirbk žmogau ir pinigą 
cze'dyk, ir piktus pagundymus 
nuo saves varyk.

— Moteres buna tik tada 
paklusnios kada joms prisaky- 
■ta kad buta Rapatelusnios.------

— Tegul vyras buna ir nie
kiausias, bet turi būtie del pa- 
cžiules mylimialusias.

— Kas insimyletu kad ir 
in valkata, tasai žinoma nuo 
žmonių persargu neklauso.

—• Karsztis greitai praeina 
ir ne nepajunti kaip senatve 
ateina.

— Jau tai yra paprastu da
lyku, kad kožnas plikis <sau 
plaukus peszasi isz priežasties 
paezios.

—' Kol doleri iszduosi ge
rai apsižiūrėk ar gali apsieiti 
be jo o jeigu ne tai ji padek.

— Gyvenk del paezios ir 
savo vaiku, o nepaklysi einant 
tuom keliu.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

Staiga Andrius 'bailiai apsi
dairė, nes aiszkiai girdėjo 
szlepsenima per purvyną, tar
tum, kas paskui juos bego o 
koksai tai szeszelis praslinko 
pro juos patvoriais, bet kuo
met sustojo, viskas nutilo ir 
dingo, 
kur-ne-kur szuo šilojo.

Ėjo dar pamažinu bet ne vie
nas jau baimingai žegnojosi,

tik vejaŽ iszlamszte ir

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus I»tikimiaucis Graboria* 

t: Gabiausiai Balcamuotoja* ii 
1 Geriausia Ambulance —

patarnavimas e a i o J 3/ 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- lt 
mirelius pagal naujau- I j 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke || 
moterems. Prieinamos JĮ 
prekes, SS

DU OFISAI:

ne vienas atsiduso, o ne viena 
ir szaltis papurtė, vienok nei 
vienas žodžio nopratare, nei

BALTRUVIENE

Asz rodiju visiems kuriems 
būdas ar darbas nepatinka, 

Tai važiuokite visi aplink 
Nantika,

Ten gausite gera burda ir 
linksma yra,

Asz per telegrama dažinojau 
kaip esiu szczyra, 

'Norecziau ir isz kitur tokias 
žines aplaikyti,

'Tai man nereikėtų ant visu 
supykti,

'O kad yra tokiu vietų kur 
moteres plusta,

Tokias garsinu ir jos ant ma
nes lustą.

Klausiu keno tame kalte, ar 
ne moterėliu,

Kad nesimokina gražiu 
žodeliu,

Ba gražus žodžiai iszkalbeti tai 
brangi gyduole,

O negražus kenkia hunui kaip 
pikta kirmėlė.

Praszau suąipraskit ir nustokit 
plustie,

Tada linksmos skaitysite ir 
nereikes liustie,

Kaip tik manės paklausysite, 
asz už jus užstosiu,

Ir puikias eilutes apie jus 
sudiktuosiu.

Asz ne esmių kaip jus matot, 
didelei taip rusta,

Jusu blogi darbai ateina pas
,---- i——..mane.per raiszta,
Tada turiu garsinti kad jus 

įsuprastute,
Ir nuo blogu pasielgimu visai 

atprastute.
Isz vienos vietos gromata pas 

mane atėjo,
Tai žemeziuginei žodelei joje 

skamlbejo,
Apraszo visu moterėliu ir mer

geliu darbelius, 
Sako, ten galėtu būti ant burdo 

ir pats karalius.
Kožna gaspadinele moka gar

džiai virtie,
Ir nameli czystai ir puikiai 

užlaikyti,
Blakių ne kakrOcziu plysziuose 

nevaiso.
Lovas ir kampus gražiausia 

užtaiso.

Visu veidai yra linksmi ir pilni 
grožybes,

Jos niekad neiszeina isz kelio 
dorybes,

Del draugijos namo savo ge
riausios gyduoles,

Ba iszgydo kožno -szirdi su 
gražeis žodeleis.

Nedeliomis in bažnyczia visos 
ten atsilanko, 

Brostvas savo pagal stoną tei
singai užlaiko,

Ne su vyrais ant disputu nie- ' 
kad nesistato,

Kas ant gero neiszeina, ta isz« 
mokslo mato.

Ar jos sėdi ar jos stovi ar jos 
vaikszczioja,

Stoną savo kaip aki visados 
daboja,

Yra linksmos, meilios ir pilnos 
žodeliu,

O ju kalba tai patiktu paežiam 
karaliui.

Tokios ten moterėles, 
Mylimos mano rūteles.

* * * "
Nedideliam mieste Ulinojuje, 

Kaip vadinasi man negalvoję, 
Kada bobeles ten užsitraukia,

Tuojaus dainele užtraukia, 
Anglikai apstoja rankomis 

ploja,
Bet nueja toliaus baisiai 

aploja,
Žinoma kaip užsitraukia 

munszainutes, 
Tada klykia kiek gali bobutes.

Yra ir kelios mergeles, 
Labai mandros paneles, 
Isz kur 'badai atvažiavo, 

0 jau didelius ragus gavo, 
Vyru del saves neiszsirenka,

Ba tai del ju netinka.
Sakalelei, kaip kita gaus,

O da vargo paragaus,
Tada ponysta iszgaruos, 
Ir su Lietuveis gyvuos.

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!

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

■... b--- -—
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

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

6ZTAI KA RASZO ISZ LDCTUVOB 
AFIK SZITA KNYGA

Gerbemula TamlaUls—
Sulaukiau nuo jun BinacalaanM 

mano vardu knyga "Tnkataattt 
Naktų Ir Viena” ui kuria taria 
■zirdinga aczlu ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes mus 
labai yra žlngeidu skaityti visokiu 
istorijas. Jas skaitydamas nei nepu» 
sijuntl kaip laiku Birentai ir sma
giai praeina. Ass vijoms llnkOcsiau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" hm Ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rūpesniai noru 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. COKAS.
Dv. Palazduonys,
Creklszkes vai. J
Kauno apsk. 'r J
LITHUANIA. ’ ’ M

MAHANOY CITY;B16 W. Sprnca Si 
BeU Telefonas 149 

TAMAQUA. PA., 43* Willing Strese 
M) lalefonM

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




