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Isz Amerikos PACZTINIS
MEILUŽIS

BURTAI
ANT KAPINIU

SUDEGINQ KŪDIKI 
PECZIUJE

KUNIGAS “PAKRAPINO” 
GERAI SAVO PARAPIJONA.

Patterson, N. J. — Petras 
jSlavinski užvede teismą priesz 
ęzionaitini kunigą Piotrovski, 
prabaszcziu Szv. Augusto Len- 
kiszkos parapijos, kad ji isz- 
mote isz'bažnyežios. Petras už
vede skunda ant 3,000 doleriu 
!už nužeminimą jam szloves. 
Kas ten atsitiko bažnyczioje 
laike pamaldų tai nedažinota, 
tik ląike kada kunigas krapino

SUSIPAŽINOJO SU MOTE- 
REMS PER PACZTA; PRISI
SAVINDAVO JU TURTUS 
PO TAM DINGDAVO; TRE- 

CZIA MOTERE JI 
APSKUNDĖ.

į New York. — Susipažinda
mas ir susiraszinedamas su mo- 
terems su kurioms susipažino 
per paczta ir tokiu budu jau 
buvo vedes dvi moteres, kurios 
vėliaus dingo nežine kur, 69

’Ja®^'Huebsclierf knris
Petras badai atsiliepe kunigui 
o ’tasai su krapylu ji “isz- 
szventino’ ’ laukan.

NUŽUDĖ TURTINGA MOTE
RE IR PASLĖPĖ JOS LA

VONĄ KUPARE.
Mexico Miestas, Meksika. — 

Kaimynai užtiko dideliam ku- 
pare lavona nužudytos turtin
gos moteres, Meleah Talmadge 
De Witt Aroaz, kuri kitados 
gyveno New Yorke ir kurios 
vyras kitados buvo žymiu žmo
gum Meksikoj.

Palicija jeszko jauno Meksi- 
konp, 26 metu vyruko, kuris 
tarnavo pas sena naszlę bet jo 
dabar palicija nesuranda. La-

"udinMbai. Kaimynai’•sako kad 
toji 60 metu amžiaus motere tu
rėjo daug’brangenybių ir pini
gu paslėptu namie bet kuriu po 
žudinstai nesurasta. Manoma 
kad jaunas tarnas ja nužudė 
tiksle apipleszimo.

KARTAIS MANDAGUMAS 
' DEL MOTERES NE-

1 , UŽSIMOKA.

Perkiomen, Pa. — Mrs. Mary 
Glass skundžia savo vyra ant 
persiskyrimo už tai kad buvo 
per mandagus del kitos mote
rėles. Vyras praeidamas pro 
narna savo kaiminkos, Mrs. Ed
na Franklin, patogios naszle- 
les, patemino kad szniurelei jos 
pantapliu buvo atriszti ir apie 
itai jai primine. Neturėdamas 
ant tiek pajiegu atsakyti jai, 
atsiklaupė prie jos kojelių ir 
tai tame laike, kada jo pacziule 
i'Szejo laukan ir pamate klūpo
janti savo vyra prie keliu nasz- 
icles. Kas po tam atsitiko tai 
patys galite dasiprasti. — Kam 
po nogiu turėjo žiūrėti kur jam 
nereikejo. O gal pacziule buvo 
per daug užvydi moterele.

kitados buvo pagialbininku su- 
predentui Lincoln Parko, Chi
cago, ir badai buvo atsėdėjas 
apie 18 metu visokiuose kalėji
muose, likos aresztavotas ant 
skundo savo treczios paczios, 
Margarietos Leff, su kuria bu
vo susipažinęs per laiszkus. 
Kada ji palicija perkratė ant 
stoties, rado ant jo visokiu bo- 
nu ir szeru vertes 30 tukstan
cziu doleriu, 800 doleriu pini
gais ir žemiszko turto Szvaica- 
rijoj vertes 7,000 doleriu ir da 
prižadėjo jam duoti 3,000 dole
riu kuriuos turėjo sutaupinus 
czionaitineje bankoje.

Kokiu nors budu toji mergi
na, kuri dirbo visa savo gyvas
tį, tarnaudama pas žmones ir 
čžėHinov pinigus^ant senatvės, 
dažinojo, buk jisai buvo apgau
dinėtojas ir apie tai pranesze 
palicijai.

Badai jis buvo iszemes ne
teisingai praszparta su ku- 
riuom pribuvo in Amerika. 
Pauksztelis likos uždarytas ka
lėjime.

RAGANIUS ARESZTAVO- 
TAS ANT KAPINIU KUR 
KETINO ISZBURTI MOTE- 

REI KAD SUGRYŽTU 
PRIE VYRO.

JAUNA MERGINA PO PA
GIMDYMUI KŪDIKIO SU
DEGINA LAVONĖLI PE

CZIUJE P ) tam už
kasė SKLEPE.

Reading, Pa. — Vėla tamsus 
Vokiecziai davėsi girdėtis svie
tui kada Henrikis Sprigmann 
ir jo brolis Alifas likos areszta- 
voti ir pastatyti po 1,000 dole
riu kaucijos už apgavysta. Ka
da palicija padare krata kisze- 
.niuose pas Henriki, rado pas ji 
sekanezius dalykus: maža mai- 
sziuka pripildyta su žeme, szil- 
kine moteriszka paneziaka su 
citrina, skepetaite su žąsies 
kiausziniu, bonkute raudono 
atramento ir szmoteli medžio 
žieves.

Kada jo užklausta ka įsu tais 
dalykais ketina daryti tai pri
sipažino kad yra burtininku ir 
inspetoju ateities; kad taja 
nakti ėjo ant vietiniu kapiniu 
Rossville, kad tuos visus daly
kus užkasti prie tūlo kapo kad 
užburti kad pati Szimo Press- 
lerio sugryžtu adgal pas ji nes 
ji buvo apleidus keli menesei 
adgal o tieji visi dalykai keti
na jam prie to prigial'beti.

Szimas pasakė palicijai buk 
jisai uzmokejdi ''burtininkui*net
500 doleriu kad jam sugražin- palicija jeszko fr tojo lavonėlio, 
tu jo motere su pagialba jo bur
tu. O kad burtai nepasiseke tai 
žmogelis dabar skundžia burti
ninką kad jam sugražintu pini
gu kuriuos nuo jo iszgavo 
gavingu budu.

Milwaukee, Wis. — Valerija 
Bieernacki, 26 
malszei apsakiaejo kaip atsi
kratė nuo savo 
kūdikio, kaip 
kaip sudegino

Tas atsitiko 
menesio. Iszga 
spirta per

metu mergina

naujai gimusio 
ji pasmaugė ir 
jecziuje.
.1 diena praeito 
na motina, pri-

ditektyvus, ant 
skundo kaimynu, apsakė buk 
pagimdė kūdiki be jokios dak- 
tariszkos pagialbos po tam in- 
vyniojo in sems laikraszczius 
ir indejo in pec du.
. . In kęles vaLindas, kada už
geso ugnis, istzįįhe suanglijusi 
kūneli kūdikio ir vela invynio- 
jo in laikraszczius, užkasė la
vonėli nakties laike skiepe po 
mamų, kuriam^'gyveno. Kada 
detektyvai atkis^iavoneli, nu- 
nesze ant palienos kad korone
ris padarytu tyrinęjima ir isz- 
rastu priežasti kūdikio mirties.

Laike tyrinegimo mergina 
prisipažino buį du metai ad

 

gal taipgi pagundė kūdiki. Ir 
gino iy paslėpėtaji kudjJt s 

ant neto-lini os.

ap-

EME PASZIALPA PER 6 ME
TUS TURĖDAMAS BAN

KOJE $50,000.
Newport, R. I. — Antanas 

Cassetta, 59 metu, suczedino 
apie 50 tukstancziu doleriu 
bankoje bet per laika szesziu 
metu aplaikinejo paszialpa nuo 
valdžios. Pardavinėjo jis Len- 
kiszkus ir Italiszkus bonus ir 
kėlės sanvaites adgal turėjo 
duoti valdžiai keturis tukstan- 
czius doleriu taksais po tam 
duota žinia apie tai paszalpinei 
valdžiai kuri pradėjo tyrinėti 
apie Antano turtą ir viskas isz- 
sidave.

Cassetta iszsikalbinejo buk 
tieji bonai, kuriuos jis turėjo, 
bus negeri isz priežasties kares 
ir “žmogus negali pasilikti be 
skatiko ant senatvės.”

Mergina dabar laukia teis
mo. Yra ji viena isz asztuoniu 
vaiku kurios tėvai gyvena pie
tinėje dalyje miesto ir ji yra 
vyriausia. Kas yra tėvu kūdi
kio tai neiszduoda.

SUDAUŽE MYLIMA SKRIP
KA ANT JO GALVOS.

Wilkes-Barre, Pa. — Jonas 
Dudla, 69 metu amžiaus, pa- 
szauke in suda Frana Kloppa, 
kuris laike barnio ir muszio pa
griebė Jono mylima škripka ir 
reže jam per galva kad net 
skripka suteszkejo ant szmote- 
liu su liudnu szpieliu. Abudu 
radosi toje paczioje vietoje ant 
burdo.

Jono pakauszis badai truko 
ir reikėjo ji nuvežti in ligonbu-

‘ĮMpJitijif litiLOji u B) 'mBRTŠ 
pakuta likos uždarytas kalėji
me.

Teisingi Priežodžiai

ISZ EUROPINES KARES
RUSISZKI TANKAI

VILNIUJE
RAUDONIEJI SU LENKAIS 
SUSIRĖMĖ — 50 ŽYDU SU
ŽEISTA MAISZACZIUOSIA; 
PRIEŽASTIS PABRANGI

MO DUONOS IR MAISTO.

Kaunas, Lietuva., — Apie 
ketiuiresdeszimts Sovietiniu ap
ginkluotu tanku atvažiavo in 
Vilnių, bet del ko jie atvažiavo, 
tai nežine. Iii 2 valandas vėliau 
Lietuviszki kareiviai pribuvo 
po maiszacziui Raudonųjų su 
Žydais, kuriame daugiau kaip 
50 Žydui likos sužeista, terp tų
jų daug kupcziu ir laikraszti- 
ninku. Užklupimas Žydu tęsę
si nuo 9 valandos isz ryto iki 5 
po piet. Žydiszki kromai likos 
sudaužyti ir apipleszti. Žydai 
siuntė praszyma in Kauna kad 
juos apsaugotu ir duotu pagial- 
ba.

Manoma, kad priežastis mai- 
szacziu buvo ta, kad gyventojai 
dagirdo, buk kromininkai pa
kele preke ant duonos ir mais
to, kada Lietuviai užėmė Vil
niaus miestą. Lietuviszki karei
viai ant galo iszvaike maiszti- 
wiMyif ub 1 kwiiiiee1-
te. Vileikoje teipgi maisztinin- 
kai užklupo ant Žydiszku kro- 
mu, 'sudaužydami juos ir api- 
plesze.

KLAIPEDA ATIDARYTA 
LIETUVIAMS.

Kauna®, Liet—Sutartis terp 
Vokietijos ir Lietuvos padary
ta praeita Liepos menesi duoda 

.Lietuviams laisva , pristoya 
Klaipėdoje (Memel), del laivu . 
atplaukenczįu ir. iszplauken- 
cziu isz. tosios pristovos.

Valdžia apgarsina buk szia- 
dien Vilniuje turi užsiėmimus 
apie 3,000 žmonių prie valdisz- 
ku darbu. Lietuviai pradeda 
davadyti savo valdžia atgau
toje sostapyleje ir užveda visa
me paredka-

SURADO DINGUSI TESTA
MENTA SENAM PAN- 

TAPLYJE.
Altobna, Pa. — Kada gimi

nes nesurado paskutinio testa
mento po mircziai Motiejaus 
Smiegel, kuris paliko daug tur
to, užvede praszyma in suda 
kad padalintu turtą tarp ju. 
Bet ana diena 16 metu anūkėlė 
velionio, szluodama mirusio 
kambarėli, rado sena pantapli 
ir iszmete laukan. Isz puolan- 
czio pantaplio iszpuole popiera 
kuri pasirodė kad tai paskuti
nis testamentas kuriame buvo 
užraszyta kad mirusi® palieka 
visa savo turtą sunui — tėvui 
anūkėlės. Dabar gimines isz- 
eme teismą isz sūdo su nuleis
tom nosimi. Badai turtas iszne- 
sza ant 25 tukstancziu doleriu.

KŪDIKIS GIMĖ BE 
RANKOS.

Hammond, Tex. — Farmerio 
pati Mrs. Fay Janneson ana 
diena czionaitineje ligonbuteje 
pagimdė dukrele kuri neturi 
deszines rankutes. Mergaite 
yra sziaip sveika ir normalisz- 
ko sudėjimo kaip ir kiti vaikai. 
Daktarai yra tosios nuomones 
jog kada mergaite užaugs tai 
turės kairioje rankutėje toki 
drūtuma kaip ir kiti vaikai su 
dviem rankoms.

T NETIKĖTAS TURTAS 
JAUNO VAIKINO.

Walsenburg, W. Va. — Bert 
Calwin kuris dirbo pas turtinga 
plantatorių, kuris laike lenk
tyninius arklius (buvo jisai už 
“džioki”) ir apie nieką kita 
nėmislįno kaip tik apie savo 
kasdienini užsiėmimą, ana die
na pabudęs tvarte, rado prie 
szono laiszka kuriame jam pra- 
neszta buk jo dede mirdamas 
užrasze jam deszimts tukstan
cziu doleriu. Vaikinelis isz 
džiaugsmo net apsiverke o ant 
rytojaus iszvažiavo in miestą 
pas advokatus atsiimti palikta 
netikėta turtą.

AMERIKA GALES ISZSIUN- 
TINET KARISZKA MATE

RIJOLA IN EUROPA.
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas pasirasze 
ant bylos kuri pavėlina Ameri- 
koniszkiems amunicijos dirbė
jams iszsiuntineti materijola 
bet tiktai per Europinius lai
vus ir tai už pinigus, ne ant 
bango. Kariszki sklypai turės 
naudoti savo laivus gabenti 
tuos kariszkus dalykus ir jeigu 
submarinai juos paskandytu 
tai Amerika už tai neatsakys. 
Kariszku sklypu laivams už
drausta atplaukti in Ameriko- 
niszkas pristovas.

NUDAVINEJO VARGINGA 
O BET PALIKO $13,000.
Oshkosh, Win. — Ona Braun, 

turinti 78 metus amžiaus, kuri 
gyveno pati viena ir iszsitare 
priesz pat mirti kad neturi už 
ka pasilaidoti, mirė czionais 
iszaltam name o bet paliko 13 
tukstancziu doleriu-pinigais.

Kaimynai surado ja pavojin
gai serganczia szaltam name, 
nebuvo jokio kurio ir tik keli 
szmotelei sudžiuvusios duonos. 
Prikalbinėjo ja kad pasmauktu 
daktara’ ,bfet senuke aiszkino 
kad neturi kuom užmokėti už 
daktaro patarnavima.

Kada po jos palaidojimui pa
licija padare jos name krata, 
rado $2,500" bumaszkose o se
noje szlebeje injįuta ’buvo 500 
doleriu. Taipgi Surasta banki
ne knygute kurioje buvo užra
szyta kad motere turi indejus 
in banka 10 tukstancziu dole
riu. Mirusi nepaliko jokiu gi
miniu ir gal visi pinigai pereis 
in valstijos rankas.

§ Kas mandrumu pasirodo 
tasai baimėje ant nieko iszrodo.

§ Kantrybe ir susilaikymas 
yra vyru ir moterių dorumas.

§ Jeigu nori tikra teisybe 
turėti, turi save visame prižiū
rėti.

§ Jeigu pats valgysi o tin
giniui neduosi tai gerai pada
rysi. Tas yra tinginiu katras 
be darbo ėda o vargdieniui nie
ko neduoda.

EUROPA TURI AMERIKE 
ASZTUONIS BILIJONUS 

DOLERIU.
Washington, D. C.,—Europa 

turi sziadien Amerike aukse ir 
bonuose daugiau kaip asztuo- 
nis bilijonus ($8,000,000,000) 
doleriu. Aukso turi apie du bi
lijonus, kuris ketina būtie isz- 
duotas del kariszku materijolu 
ir kitokiu įnagiu, amunicijos ir 
maisto.

SLAVOKAI ŠUKELE MAI- 
SZATI MUNICHE.

Bratislava, Vengrai.,—Myne 
susidedanti isz keliu tukstan
cziu Slavoku, užklupo an't dvie
ju spaustuvių, kuriu laikrasz- 
cziai nepritare valdžiai. Buvo 
tai sumiszimas kaip protestas 
prieszai Vengrus už paėmimą 
Slavoku žemes. Palicija stovė
jo bevaldinga ir nesistenge ap- 
malszyti maisztininkus. Maisz- 
tinihkai sudaužė Vengriszkas 
krautuves ir jais apiplesze nuo 
visko. Maisztininkai turėjo 
isžkalbas su paraszais: “ Szalin
pi
vyzdį nuo Lenku. Laiinums 
Vengrai sugražina musu že
me.”

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

ISZ LIETUVOS
TOKI TAI SZIADIENINEI 

VAIKAI.
Brooklyn, N. Y. — Fulton 

Heyworth apskundė savo 60 
metu motina už vagysta nes 
motina jam iszeme isz kelnių 
kiszeniaus 28 dolerius. Sudžia 
iszklauses priežasti skundo ir 
persitikrinęs kad motina maiti
no tingini sūneli ir ji dažiuri- 
nejo nuo 20 metu kada tasai sir
go o kada pasveiko ir pradėjo 
dirbti nemokėjo nieko motinai 
už būda ne priežiūra o kiek už
dirbdavo tai visus praleisdavo. 
Motina gyveno dideliam varge 
o sūnelis visai nenorėjo žinoti 
apie sena motina.

Sudžia dabai susikrimto kad 
negalėjo šuneliui padovanoti 
bausme už paniekinimą moti
nos. Sudžia motina paleido ant 
liuosybes o šuneliui iszkirto to
ki pamokslą kurio jis neuž- 
mirsz per visa savo gyvenimą. 
Sūnelis turėjo užmokėti kasz- bai iszmetinejo kg buvo pada- 
tus teismo. ____ res. .-----

KIEK NELAIMINGU ATSI
TIKIMU SZIMET BUVO 

ŽEMES ŪKYJE.

NUKIRTO PACZEI GALVA.
Springfield, Mass. — Be jo

kios priežasties Walteris Hib
bert nužudė savo jauna pacziu- 
le su kuria buvo apsivedęs tik 
viena sanvaite, kuriai nukirto 
galva ir paliko maudinyczioje. 
Po tam baisiam darbui pasida
vė in palicijos rankas nes netu
rėjo ramybes ir jam sanžine la-

Per sziu metu pirmuosius 
asztoonis menesius žemes ūky
je buvo apie 7,000 nelaimingu 
atsitikimu, kuriu 63 mirtini ir 
800 sunkus kūno sužalojimai.

Nelaimingu atsitikimu dau
giausia invyksta del susižaloji- 
mnii invairiais žemes ūkio inran- 
kiais, toliau eina kritimai nuo 
vežimu, treczioj vietoj gyvuliu 
sužalojimai ir t. t.

Apskaieziuojama, kad szie- 
met busią apie 12,000 nelaimin
gu invykiu, nes dabar ruduo, 
kuliami javai, tai nelaimingu 
atsitikimui dar bus nemaža.

Pramones srityje sziemet per 
asztuonis pirmuosius menesius 
buvę 8,000 nelaimingu atsitiki
mu, kuriu 21 mirtinas ir 450 
sunkiu kūno sužalojimui.

Pramones inmonese sziemet 
vidutiniszkai busią apie 12,000 
nelaimingu atsitikimu.

SUĖMĖ DU VAGIU.
Kaunas.,— Palicija sulaikė 

Stasi Kaziukena, kuris Traku 
apskrity vogdavo arklius. Ka- 
ziukenas jau senas arkliavagis.

Taipgi Szancziuose suimtas 
Bronius Stasiukonis, kuris mė
gino viena narna apvogti. Abu
du suimtieji uždaryti in kalėji
mą.

NUSISZOVE JAUNUOLIS.
Dubiszkiu km., Anykszcziu 

valscziuje, nelaimingai nusi- 
szove Adamonis 18 m., amžiaus 
jaunuolis. Jisai krapszte szau- 
tuva, kuris 'buvo užtaisytas ir 
iszszove, pataikydamas Ada- 
moniui in vidurius.

— Ne vienas pasako, ka
da meile dakako: Tai rots 
kvailas buvau, kad priesz tai 
nepamacziau, veluk butam 
sprandą nusisukęs, o ne in 
meszla insmukes 1

— Ant vedimo Svietines 
Iszkilm.es New Yorke, kaszta- 
vo po 30 doleriu kožna minuta.

•— Belgai valgo tiek sūrio in 
viena minuta, kad užtektu vie
nai (szeimynai per metus.

Paryžius. — Kada Maskolei 
dagirdo, kad Vilnius likos su
grąžytas Lietuviams, apiplesze 
ne tik kromus, bet ligonbutes ir 
prieglaudos namus, kas tik da
vėsi pagriebt. Daug daktaru 
ir dažiuretoju ligonbucziu isz-. 
vežta in giluma Rusijos.

Bukareštas, Rumunija., — 
'Valdžia aresztavojo apie 500 
*Vengru, kurie šukele suokalbi- 
prieszais valdžia.

Paryčius. Francija. — Byd- 
goszcze likos suszaudyta apie 
150 Lenkiszku! studentu, už gie
dojimą tautiszku dainų. Keli 
szimtai likos aresztavotais.

Bergen. — Amerikoniszkas 
laivas City of Flint kuris likos 
suimtas per Vokieczius, likos 
paleistas ant liuosybes ir da
bar plaukia in Haugesund. Ka
pitonas ir visi laivorei yra svei
ki.

Paryžius. — O kad dabar pa
vėlinta atgabenti visoki karisz- 
ka materijola isz Amerikos tai 
apie puse milijono vyruku ga
les iszkeliauti ant kariszku lau
ku. 1

Moskva. — Diplomatai sten
gėsi padaryti taika tarp Fin- 
landijos ir Rusijos ir kad neda- 
leisti prie kares.

Paryžius. — Vokiszkas sub- 
marinas paskandino Angliszka 
laiva “Boule” ant Atlantiko 
mariu. Du laivorei likos už- 
muszti ir daugelis sužeista o 
keliolika nesurandama. Kapi
tonas laivo ir 33 laivorei likos 
iszgialbeti per Francuziszka 
laiva kuris atveže iszgialbetus 
in czionais. '-rTf

Iszkilm.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Svietas susideda, isz visokiu 

žmonių su visokeis protais, 
nuomonėms ir pažiūromis. Vie
ni, nors ir turi sugeltas smege
nis bet tamsunelei to nesupran
ta ir tarp tokiu pasiseka to
kiems bujoti ir pūstis. Turime 
vėla žmonių su sveikoms sme
genimis o bet ne sziaip ne taip 
posmuoja ir norėtu kad visii 
žmones butu tokios paczios 
nuomones kaip ir jie.

Dabar užstojo laikai ne'tiky- 
bes, daugumas paniekina mok
slą Kristaus ir tai ne tik prasti 
žmones bet ir tie katrie privalo 
taji mokslą sergėti ir platinti. 
— O kad ir Kristus sziadien pa
sirodytu ant svieto tai ji pra
mintu bolszeviku ir ji elektri- 
kiuotu.

Pusgalvei in nieką netiki nes 
jiems viskas humbokas; mote
ryste ir visi Krikszczioniszki 
privalumai tai vis del ju hum
bokas !

|mino kad neturi pinigu mai- SESERS
ATKERSZINIMAS

UŽ TAI KAD JAUNESNE
I SESUTE ISZTEKEJO GREI- 
1CZIAU, PADEGE TVARTA 

ISZ PIKTUMO

sziukije. Nužiūrėjimas jos puo
lė ant szale sedinczios kokios 
tai moterėles. Kada toji iszejo 
su savo reikalu in moteriszka 
perskyra, “apvogta” poniute' 
dirstelėjo in kaiminkos krep-; 
sziuka o kad jame buvo gana 
daug pinigu, iszeme isz krep-. T T. , . . . ... .1 Lescovatz, Jugoslavija,sziuko 40 doleriu ir džiaugėsi . . .i , . > .• 7 . iKeliohka mvliu nuo czionaisikad atgavo savo pinigus adgal. . ; 1
t> . i i . v gyveno ūkininkas Kudnvk, ku-Rnt Iz'n rl n vnn.rn»»n cnn’i’V’/n immn ' °*7 • ’

ris turėjo dvi dukteres, bet ma-| 
! • * \ • J , ‘ i
ižai rūpinosi apie ju ateiti. Vy
resne buvo bjauri kaip septyni j 

'grickai o jaunesne sesuo tan-^ 
| kei sirgo bet tėvas abiems1 

. j l prižadėjo gerus pasegus jeigu

Bet kada motere, sugryžo namo, 
jos vyras padavė jai 40 doleriui 
kuriuos ji paliko ant stalo už- 

} mirszdama pasiimti su savim. į 
Dabar galima suprasti kokis 

yra jos sanžines iszmetinejimasĮ 
Tad pati pasiliko vagilka ir .... , 
jar per laikraszczius jeszko nu
skriaustos moteres.

Vienas Komunistas Brook- 
lyne davadžiojo karcZemoje 
apie astronomija, gamta ir ki
tas “nomijas”. Ant galo pra
dėjo posmuot apie Dieva ir 
žmogų buk žmogus paeina isz; 
beždžiones. Kokis tai vidurinio 
amžiaus žmogelis įsėdėdamas 
prie stalelio, kuris viską girdė
jo, atsiliepė:

“Ar žinai tamisteli, asz neti
kiu kad tamista paeini isz bež
džiones, — greicziau nuo ko
kios karves nes ar-gi bezdžion- 
vaikis užaugtu ant tokio dide
lio jauezio?!”

Visi, kas tik karezemoje ra-

saimanaraliusnuo ‘‘Lietuvisz- 
kos Dirvos” apkvaito kaip 
karsztis ir tuojaus iszsmukp 
laukan. v

Žymiauses Japoniszkas per- 
spetojas ateities, profesorius 
Donsho Kodama, kuris yra ži
nomas po visa Japonija isz sa
vo teisingu perspėjimu, iszpra- 
naszavo buk Europiszka kare 
neužilgio pasibaigs.

Bet tasai pranaszas sako buk 
toji taika tesis tiktai viena me
ta, po tam iszkils vela kare ku
ri peraugsztins baisenybėms 
visas kitas kares ir tesis gana 
ilgai.

Ūkininkas Pranas Zator, isz 
Ripon, Wis., apsivedė su jauna 
Ona Koncevicz, 23 metu. Pagy
venę su savim apie tris metus, 
jauna motere, kaip ožkute, pri
kalbino vyra kad tasai parduo
tu ūke ant kurios jai jau nubo
do gyventi ir kad važiuotu in 
Milwaukee pradėt ka kita. 
Žmogelis pardavė ūke už tris 
tukstanczius doleriu kuriuos 
atidavė paeziulei ant užlaiky
mo ir iszvažiavo.

Mieste jauna pacziule dingo 
su pinigais kaip vandenyje bur
bulas. Liepe vyrui palaukti jos 
kada ji nueis in moteriszka per
skyra ant savo reikalo o isz ten 
dingo nežine kur. Taigi, kvai
lys neteko pinigu, jaunos pa- 
cziules ir ukes ir dabar pasili
ko ubagu.

Nėra tuju namu kad nebūtu 
vaidu, nežiūrint kaip meilingai j 
poreles tarp saves gyventu.

Vaidai tarp poru, vaidai tarp 
tėvu ir vaiku — tarp draugys- 
cziu, parapijų, vaidai už dar
bą, tasynes tarp susivienijimu, 
nesutikimai tarp dvasiszkuju 
ir tarp iszduotoju laikraszcziu.

Kožnas mano jog jis geres
nis, apszviestesnis ir isZmintin- 
gesnis už kitus. Vyrucziai, gero 
nesulauksime nors už keliolika 
metu, jau paseno ir iszmire mu- 

ko invalidais, netikia prie dar
bo o isz jaunosios gentkartes 
maža nauda turime nes tieji 
del Lietuvos ir musu visuome
nes suvis jau pražuvo ir Lietu- 
vysta Amerikoj už keliolikos 
metu visai dings kaip dingo Ai- 
risziu kalba.

Isz Visu Szaliu

iszteketu. Ant galo jaunesne 
gavo jamniki, atvažiavo svotai, 
padaryta sutartis ir užsakai 
iszejo su jaunu vyruku isz arti
mo kaimo.

Baisei užvydus vyresne 
šukele tikra pekla namie 
pavydumo privertė tęva, 
prikalbintu jauniki del 
ne del serganezios sesutes. Tė
vas prižadėjo del jaunikio kelis 
margus lauko daugiau, jeigu 
paeziuosis su vyresne duktere.

jaunikis nežinojo ka daryti, 
nes keli margai daugiau buvo 
gerai, bet kada pažiūrėdavo 
ant vyresnes sesers, tai ji apim
davo net szirpulei. Tėvas da 
suplakė jaunesne duktere, kad 
daugiau ant jaunikio nežiūrė
tu. Ant galo jaunikis atejas 
pas tęva, staezei apreiszke jam 
kad paeziuosis su jaunesne 
o ne su vyresne arba apleis ta 
apylinke.

Vyresne sesuo inszelo ant 
jaunesnes sesutes ir nutarė už 

. tai atkerszyt. In kėlės san- 
, vaites vėliaus atsibuvo vestu- 
, ves. Jaunavedžiai iszvažiavo 
. pas jaunikio tėvus in sveczius.

,Ta. .^karP JrJ.lo.. ny.njx

tvarte Rudnyko, kuriame ■sude
gė deszimtis kiaulių, keturi ark
le!, keturios karves ir visi pa
darai.

Palicija padarius tyrineji- 
miuis, suprato, kad tai darbas 
vyresnes dukteres ir ja prispy
rė prie prisipažinimo. Mergi
na likos nubausta ant dešzimts 
metu in pataisos narna.

sesuo

kad 
jos o

NJaiiji Valdininkai Naujos Vokietijos Anglijoj Viskas Gerai, Acziu
Dievui

i Loenininkas dvaro, ponas 
Žemlapis, sugryžes isz Pary
žiaus po ilgam nebuvimui na
mie, parvažiavo namon. Susiti
kęs su savo tarnu ant stoties 
užklausė jo:

— Na ka ? Kas ten namie gir
dėt, ar viskas gerai ?

— Acziu Dievui, viskas pa- 
redke tiktai...

— Tiktai kas?
— U-gi Andrius sulaužė pei-

Jeigu ateitu prie to, kad Anglija užvestu nauja būda valdžios del naujos Vokietijos pa- 
naszeikaip sutvėrė nauja Lenkija Francijoj nes daugelis Vokiecziu nepritaria Hitleriui, tai 
szitie trys žynius Vokiecziai taja nauja Vokietija valdytu. Visi yra iszguitais isz Vokietijos 
už pasiprieszi įima. Hitleriui. 
Vokiet i ja i du1

Jeigu prie to ateitu tai Anglija yra pasirengus paskolint naujai 
nilijonus svaru szterlingn ant pradžios vedimo tosios Vokietijos.

PAVASARYJE
PASAKAITE

Buvo pavasaris, linksmas, 
malonus, lyg jaunos mergeles 
nušiszypsojimasL

Pamiszkis stovėjo apsiden
gęs žaliu lapuoth vainiku, oras 
buvo tyras, kaip krisztolas, in- 
sz,ele nuo szilumos antinai, 
skraidydami ant aptemtu iszsi- 
liejusia upia lanku, ganiojosi 
antrys, miszkas skambėjo nuo 
pauks'zcziu
ežiai nuo ryto 1 
kirviais, taisydami žiemos pu- 
gu iszvartytas tvoras ir inran- 
kius ateinanti 
bams.

giesmių. Kaimie-
vakaro belde

ris lauku dar-

— Ne

na Morta ir penk-mecziu Kazy- 
cziu.

Kazytis isz sykio susirgo. 
Vakarop jau jis negalėjo gerti 
szilto pieno, kuri, spriirkdama 
aszaromis, nesze kruzelyje prie 
jo lupu Morta o nakczia eme 
slo'bti, pamėlynavo ir nutilo ant 
motinos ranku.

Ant rytojaus Anufras važia
vo miestelin grabelio parvežti. 
Inejo daržinen ir pamate Ka- 
zyczio vežimėli kuri trys—ke
turios dienos adgal patsai pa
dirbo ir tarytum kas geležine 
ranka sugniaužė Anufrui gerk
le. — . .

tsitofžtisios ta- 
žtcmimo prie-

Nesenei likos palaidotas ge
rai žinomas Lietuvis dideliam 
mieste, kur randasi daug Lietu
viu. Tuojaus po laidotuvių li
kusieji vaikai pradėjo drasky
tis už likusi turtą. Da tai nieko 
bet jeigu turi draskytis ir par
duoti ant licitacijos paduszkas, 
pecziu, lovas ir kitus rakandus 
kad tik užganadint savo godu
mą, tai kas kita. Vieni vaikai 
norėjo pasilaikyt nekuriuos da
lykus po tėvais, ant atminties 
bet kiti norėjo viską permainyt 
ant pinigu ir net iszstate miru
siu tėvu likusias atmintis. 
Liūdna o bet tikra teisybe!

HITLERIS NORI BŪTI GAL
VA BAŽNYCZIOS - 

VOKIETIJOJ.
London, Anglija. — Laik- 

rasztis ‘‘Daily Sketch”, vienas 
isz sensaciszku Angliszku laik- 
raszcziu apraszineja buk Adol
fas Hitleris iszdave' paliepima 
savo ministeriui, Bernardui 
Rust, kad parengtu ukaza ku
ris praszalintu Katalikiszka 
bažnyczia Vokietijoj. Po Nauju 
Metu Hitleris ketina Katali
kiszka bažnyczia permainyt 
ant “Deutsche Christian Na
zi”, ant Vdkiszkos Tautiszkos 
bažnyczios, o Hitleris bus tuju 
bažnycziu galva, arba kaip Ka
talikams popiežius.

Isztikruju Dievas pirma ati
ma protą tiems, kuriuos gei
džia nubausti.

BAISUS DARBAS NEDOROS 
MOTINOS.

Bėrimas, Vok.,— Taksika'bo 
varytojas Dovydas Dreisell, li
kos nužudytas per savo paczia 
kuriai prigialbinejo tame dar
be josios gininaitis, kada jos 
vyras alėjas vėlybu laiku nuo 
darbo.

Dreiselliene už ta žudinsta 
likos nusjprens'ta ant nukirtimo 
galvos.

Tula poniute, isz Springfield, 
Minn., aplaike nuo savo vyro 40 
doleriu ir iszva'žiavo in Minne
apolis ant nusipirkimo sau mo- 
jteriszku paredu. Trukije pate-

DEL MYLIMOS NUŽUDĖ 
SESZES YPATAS.

Ming-Hang, Kinai.,— Už tai 
kad gaspadorius nenorėjo leisti 
savo tarnaites su juom apsipa- 
Cziuot, kukorius taip inirszo 
ant jo, kad pagriebė mėsini 
kirvuką ir bėgdamas in kam
barį užklupo ant savo gaspado- 
riauis kuriam perkirto galva po 
tam nužudė jo paczia, du vai
kus ir du tarnus. Po tam pa
griebė savo mylima ir su ja isz- 
bego in kita provincija. Žu- 
dintojaus da nesueme.

SZESZI VAIKAI SUDEGE 
DEGANCŽIAM NAME.

Grebalona, Graikija.,— Czio- 
naitinio ūkininko triobos užsi- 
ge nakties laike isz nežinomos 
priežasties ir liepsna prasipla
tino ant kitu artimu trio'bu. 
In puse valandos kone visas 
kaimelis 'sudege. Ūkininko 
grinczioje tame laike miegojo 
szeszi vaikai kurie sudege, nes 
jau nebuvo laiko juos gialbeti.

sai
me laike saulei 
žasties, — kaimuose eme siaus
ti baisi vaiku kakla-lige, ant 
kapiniu pridygo daugybe smė
lio kapeliu ir pravirko nusto
jusios senatvesį paguodos mo
tinos.

Jaunas vikaras gryždamas 
nuo ligonio užsuko in stovinti 
pakelyje kleboio palivarkeli, 
pas nuomininki poną Jackų ir 
patarė jam sergėti sūneli.

— Kriokle, 
vaikszczioja po 
mista prižiurek 
tik padejuos su 
siunsk pas gydytoja. Pavojin
ga-

— Dievas mielaszirdingas,— 
atsake ponas Jackus ir pažvel
gė in prisiglaudusi prie moti
nos sūneli. Ir indure jam szir- 
din.

Iszbalo ir žmona, vaiszinusi 
kūniga naminiu rukytu kum
piu. Rūpestingai pažiurėjo in 
kūdiki, pataisė užkrituses ant 
akiu 
nos 
jam:

pone Jackau, 
kaimus, tai ta- 
berniuka. Kaip 
gerkle tuojaus

garbanas ir aptepus duo- 
riekute sviestu, padavė

žmonos ir bobų bet Czia, darži
nėje, niekas nemato ir vis-gi už
sidengė Anufras akis marszki- 
n i u rankove.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nea 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskits 
25c. fitempomis o gausite pet 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKA3 - CO. 
mahanoy City, pa.

Kazyti palaidojo ta paczia 
diena; skubino1 ponas Jackus 
ir ilgai krapino karboliam ba
kūže ir Anufra ir suakmenėju
sia Morta.

O nakti inbego pas Anufra 
ko:
pono Jackaus tarnaite ir suszu-

— Oi, Anufreli! Kinkyk grei- 
Cziau arklius ir lėk pas gydy
toja: ponaitis mirszta.

Iszkilmingoj pavasario nak
ties tylumoje prabarszkejo ne
matomo vežimėlio ratai o pas
kui ju sziurpulingoje baimėje 
virpėjo žiburėliai tamsiuose 
namuose ragindami:

Greicziau, greicziau!
Bet Anufras, ausztant, par

važiavo vienas, iszmuilytais 
arkliais: jis nerado gydytojaus 
namie o antra, ir nebereikalin
gas buvo dabar gydytojas: Juo
zelis . užslopo taip pat kaip ir 
Kazyti s.

Nuobodu pasidarė namuose 
kuomet palaidojo Juozeli! Vis
kas buvo po senovei, dar-gi 
Juozelio lovele pasiliko savoje 
vietoje, pono Jackaus dvigules 
lovos galvūgalyje, isz kampo 
kiszojos medinis arklys ant tri
jų kojų, ant lango gulėjo ele
mentorius, palovyje mates Juo
zelio batukai o paties Juozelio 
jau nebebuvo ir niekas jau ne-

le viszta užmirszta apie nunesz- 
ta vanagu viszcziuka.

Buvo mažas žmogelis Juoze
lis, jame prabudo susipratimas, 
augo vele ir kiek szilumos ir 
malones buvo namuose nuo tos 
mažos esybes.

Bet sztai viskas dingo lyg 
sapnas. Ir isztikruju, ar tai tik 
ne sapnas?

Suspaudžia ponas Jackus sau 
galva stipriomis rankomis bet 
tikrumas parodo kad tai ne sap
nas, bet kad isznyko kaip sap
nas tas, kas buvo visubran- 
giausiu.

Sapnas — tas, kas buvo, o 
dabar —pabudimas.

Sztai sėdi žmona su suakme
nėjusiu veidu ir užszalusiomis 
aszaromis akyse. O Įaugau is® 
dangaus mėlynės“ žuiri* tinimą 
žvaigždute:

— Jackuti!
— Ka, Zosyte!
— Kame-gi jis dabar ?
— Ten... Sztai, gal but, ant 

tos žvaigždeles, isz kur man ži- 
notie? Tikiu kad jo vole gyva 
o kaip ir kas — nežinau. .. bi
jau ir mastyti. Ir niekas nežino.

— Niekas!.. Juozeli, mano 
Juozeli!

Abudu užsiklausė: abiems 
pasirodė kad adbega Juozelis 
szaukdamas linksmu laibu bal
seliu:

— Mam! Tėti...
Bet girdėjosi tik graudus 

Mortos aimanavimas. —R. N.

— Koki peili ?
; — Peili nuo duonos...
i — Kaip tai buvo — juokda
masis klausė ponas.

— Kaip kaili lupo nuo dri
ganto. ..

— Nuo kokio driganto?
— U-gi nuo pono driganto 

“Žaibo”...
— Ar jis pastipo?
— Na-gi taip...
— Isz kokios priežasties?
— Užkankino kaip važiavo 

pas daktara...
— Koki claktara?
— Kaip ponulio motina ap

sirgo. ..
— Ar sirgo? o kas jai kenke?
— Kas gal žinot? Gal isz 

persigandimo...
— Ko-gi motina galėjo persi- 

gast ?
— Ko-gi persigando? Na-gi 

ugnies...
— Jėzau, Marija! Kokios ug

nies?!
— Žinoma visiems ugnies! 

Kaip dege tvartai, seklyczios, 
namas...

— Ar tai ugnis pas mus bu
vo? Iszgelbejot ka?

— Ne, — visikas sudege.
— O kur dabar motin^^^^ 

~~— Motina? Motnm^ai^el 
ana, numirė...

— Dieve visogalis! Bet kam 
tu man pasakoji jog viskas ran
dasi paredke ?

— Del to, ponuli, idant isz 
kart ponuli nenugazdyt ir ant 
nelaimes parengti isz laiko.

*gggEgr

L TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

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

— Asz jau jo niekur dabar 
isz namu nebeiszleisiu, — tarė 
ji kunigui.

Iszvažiavo kunigas; praniu
ko kelios dienos ir isznyko ne
tikėtai sukelta iszgastis. Priek 
tam ir dienos buvo tokios džiu- 
ginanczios, gaivinanczios, kad 
baimei nepasitikdavo vietos ir 
tikėjosi kad valkiojantisi po 
kaimus mirtis nepažvelgs pali- beprasze linksmu, laibu balse- | SZI BANKA YRA NARYS 
varkelin, kame gyvena raudon- Jiu: 
skruostis, papur-galvis Juoze
lis, kuris taip juokingai praszo 
motinos:

— Mam! Duok baba!
Bet mirtis atėjo. Isz pradžių 

praėjo pro didįjį narna ir pa
žvelgė bakužen kur gyveno ark
liu lįuobikas Anufras su žmo-

Skaitykite “Saule”

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo sesers Mag
dės, po vyru Butanavicziene, 
taipgi jos duktes Mares Buta- 
navieziutes ir sunaus Vinco 
Butanavicziaus. Isz Lietuvos 
jie paeina isz Padovinio kaimo, 
Mariampoles apskr. In Ameri
ka pribuvo daugiau kaip 30 
metu a^al ir visa laika gyveno 
mieste Trenton, N. J. Jeigu kas 
žinotu bile viena ir ju tai malo
nėkite man atsiunstie ju antra- 
sza. Busiu labai dėkingas.
A. Pajaujis, 329 E. Centre St., 
(N.7) Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO NAMAS
Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. , 
MAHANOY CITY, PA.
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— Mana! Duok bab!
Tarytum viesulą atūžė, isz- 

plesze Juozeli ir nusinesze su 
savim kaip vanagas viszcziuka. 
Szalta paslaptis stojos priesz 
poną Jackų. Ir reikėjo ja isz- 
riszt ir nusilenkti su paikių 
nuolankumu, su kuriuo perek-

g Federal Reserve System g 
» TEIPGI IR S
5 Federal Deposit Insurance R
X Corporation »
B ---$|
| Union National Bank |
X Kampas Main ir Centre St. s
| MAHANOY CITY, PA. |

PANAIKINT 
PLEISKANAS ir 
SUSTIPRINKIT

PLAUKUS
Vartokit Alexander’s Castile Olive į 
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika. 
Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
sime du sampelius. Adresavokite: •

ALEXANDER’S CO. 
412 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
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Byrd’o Milžiniszkas 'ĮTrokas Iszbandytas

I
Dar saulei neužtekejus, ank

sti ryta pasikėliau. Jau rytas 
szviestis pradėjo ir atrodė kad 
bus graži diena. Taip anksti pa
valgęs sau pusryezius, iszejau 
ant medžiokles ir nors prasive- 
dint ant .szviežio oro. Taip sau 
eidamas pradėjau mislyt apie 
savo praėjusi gyvenimą.

Man bemedžiojant ir būda
mas užsimanstes ne nepatemi- 
jau kad jau artinasi vakaras. 
Pradėjau gryžti adgal ir užsi
manstes ne ta kelia, paėmiau ir 
pradėjau po miszka klaidžioti. 
Nerasdamas tinkamo kelio isz- 
eitie, pamislinau jog geriausia 
bus ant iszitos vietos po medžiu 
nakti perleist o ant rytojaus 
kaip bus szviesu tai gal galėsiu 
tikra kelia atrastie. Bet man 
taip begulint, pakeliu galva 
nakties laike ir lyg kad pasiro
dė žiburys ir pamislinau: gal 
ežia netoli kas nors gyvena tai 
gal bus man proga po pastogia 
praleisti nakti. Pasikėliau ir 
pradėjau eiti in ta žiburi ir 
kaip tik priėjau gana arti pa- 
maeziau grinezia isz kurios da
vėsi gidet garsus balsai, lyg 
kad kas barasi.

Prislinkau prie grinezios pa- 
tyka, radau langus pakeltus ir 
ka tik nenutirpau pamatęs kas 
ten darosi. Buvo matyt motere 
gana gražaus budo, matyt jog 
dar buvo jauna. Buvo ji pus
nuoge — drabužei atrodė nu- 
pleszti. Ji buvo pririszta prie 
kėdės o vienas isz vyru prakal
bėjo: “Tai kad jos tėvas žinotu 
kur yra jo duktė, tai butu pa- 
sireng&s atiduot visa si^nhu> 
uiGP<acra^alėtu ja atgauti, ar 
ne, panele?”

Kitas tarė: “Nakaip, Mariu
te, ar tau czionais patinka; ar
gi ne geriau kaip pas tęva bu
vo? Kaip asz manau tai ir tavo 
ievas ežia butu buvęs bet ma
nau kad neužilgio ir jis ežia 
atsiras”, — mergina ant to nie
ko neatsake.

Asz tai iszgirdes pamislinau 
sau: kažin kokia tai gali būti 
motere? Gal but turtingo tėvo 
duktė nes neturtingo neimtu 
nes isz neturtingo nieko nelai
mėtu.

Pagriebimas Supredento 
Dukters.

Meksike prie mažos geležin
kelio stoties stovi labai puiki 
akmenine grinezia o ten gyve
na to geležinkelio divizijos su- 
predentas.

Gyveno jis ten gana linksmai 
su savo duktere Mariute ir taip 
ji tik viena buvo pas tėvus. 
Viena diena Petras Malloy isz
ejo ant lauko kad prižiūrėti 
kaip darbininkai elgesi ir pri
žiūrėt kitu dalyku apie ta stoti 
ir kitus savo reikalus. Kada jau 
gryžo namon tai netoli buvo 
vakaras ir patemino lyg kad 
kas vaikszczioja ’stotyje. Prisi
artino ir pamate keturis labai 
baisius vyrus kurie jau buvo 
insigave in vidų ir kraustė stal- 
czius jeszkodami gal pinigu ir 
kitu brangumynu.

Petras pamaželi prisiartinęs 
su revolveriu rankoje szove 
tarpe ju du kartus ir iszgirdo 
riksmą, dejavimą ir vienas 
daugiau nesikele isz vietos. Ka
da kiti pradėjo bėgti tai Petras 
iszgirdo rėkiant: “mes tau už 
szita atlyginsim, už szios die
nos sutrukdymą.”

Parejas namo Petras apsakė 
savo paezei ir dukterei kas jam

atsitiko prie stoties ir ka jis 
girdėjo nuo tu latru, kaip jie 
isz baimes bėgdami jam pasa
kė.

Razbaininkai po to iszgazdi- 
nirno nuėjo in savo urvą ir pra-l 
nesze savo vadui kad stacija- 
nepasiseko apipleszt nes tasai; 
tykus szuo, Petras Mallpy, vie-i 
na. isz tarpo ju nuszove. Kaip 
tik vadas iszgirdo kad jo vie-i 
nas vyras dingo tai ka tik nenu-; 
mirė isz piktumo ir iszbare Ii-' 
kusius už ju žiopla neatsargu-į 
ma. Tuojaus suszauke visus sa
vo latrus ir pradėjo iszvadas 
daryti kaip turi atlyginti© su- 
predentui už jiem padaryta 
skriauda. O vienas isz tarpo 
gaujos atsiliepei in vada ir ta
rė: “Barton, ar tu žinai kaip 
gražiai mes galime atsilygin- 
tie, butu tau gerai, taippa.t ir 
mums ne pro szali! ’ ’

— Na tai ka tu William ži
nai? Pasakyk ka tu turi toje 
savo puodynėje? Sakyk grei- 
cziau ir žiūrėk kad butu gera 
mintis.

— Mano vade, Barton, mano 
rodą yra tokia, supreden'tas 
Petras Malloy turi labai puikia 
dukterį, tai kad tu ja galėtai 
sau gauti tai tokiu dalyku’ ga
lėtai sau pasinaudoti ir tuo pa
ežiu kartu su juom atsilygint.

Vadas atsiliepe. — Na vyrai, 
gana gera rodą musu draugo ir 
reikės szia nakti mėginti ta jo 
dukteri pagriebti ir in czionais 
parsineszti bet kaip jums pasi
seks ja pagriebti?

— O, tai musu dalykas, — at
sake keli draugai.

— Jus žiūrėkite kad ne plau
kas m Ti tu pajudintas’fos'mef- 
ginos nes jeigu katras isz jus 
prasižengtumet priesz mano 
prisakymą tai tuojaus butumet 
.pasmaugti per mane pati. Nes 
ju's žinokite, ji bus mano mer
gina nes jus mane iszrinkote 
savo vadu, tai taip ir pasiliks, 
teminkite ka jums sakau. Mes 
ežia jųdviejų lauksime o jus 
kiti eikite ir ja pagaukite. Bet 
teminkite kad kartais kas jus 
nepamatytu nes jeigu kas nors 
galėtu jus pamatyt tai jums 
bus galas gyvenimo. Ir žinokite 
jog tas supreden'tas turi pui
kius ir labai jauslus szunis, tai 
jus labai atsargiai žiūrėkite- 
nes tie szunes guli tiesiog po 
Petro Malloy langu ir mažiau
sias triukszmas juos sužadina.

Tie du latrai užsimovia ke
pures iszejo bandyt savo laimi
kio pagriebimo merginos.

Tukstancziai žmonių susirinko Chicago Grant Parke prisižiūrėti milžiniszkam sniegi
niam trekui, kuri padirbta del admirolo Byrd(, kuri ketina naudoti kada pribus in Antartiko 
szali. "Tasai milžinas laike bandymo padare 15 
ratu. Trokas turi 50 pėdu ilgio ir gali talpinti
jiegu dyselinei motorai ir kožnas ratas gali bnti valdomas atskirai.

nyliu in valanda ant savo 10 pediniu guminiu 
mt virszaus eroplana. Varo ji 150 arkliniu pa-

kia ežia saugi kavone tai din-Į 
go jos trumpa viltis iszsigavi-' 
mo isz tu latru ranku, tarp taip 
dideliu kalnu.

Kaip Petro pati ir duktė da- 
žinojo jog szitoj apielinkej 
trankosi razbaininkai, tuojaus 
apsiginklavo ir kur tik ėjo tai 
vis su savim turėjo revolveri 
arba iszautuva.

Taip viena vakara Mares tė
vas gavo žinia tuojaus važiuoti 
in kita miestą ant reikalu ir 
prisakė dukterei saugotis ko
kios netikėtos nelaimes ir taip 
su savo darbininku iszvažiavo 
in miestą ir sake kad gal su- 
grysz apie ryta arba kita vaka
ra.

Kada jau gerokai sutemo, 
Mares motina ja iszsiunte in 
tvartus kad paszertu gyvulius

tai likos užklupta, iszsigando 
ir susimaisze ir tuo tarpu lat
ras jai ingrudo skuduri in bur
na kad negalėtu rėkti, užsidėjo 
ja ant arklio ir nujojo.

Kaip tik in s'tuba inejo, va
das net isz džiaugsmo ka tik 
nenumirė ir pagyręs savo iszti- 
kirnus latrus paplojo per pe- 
czius ir tarė, — na vyrai, tikrai 
esate gana drąsus jog taip 
brangia pauksztele mums czio
nais parneszet. Nors dabar ne
bus taip nuobodu gyvent ir 
pradėjo in mergaite visaip kal
bėt ir klausinėt visokiu dalyku.

Toje paezioje valandoje asz 
priėjau prie lango ir stovėda
mas mislinau kaip ežia galėjus 
iszgauti ta nelaiminga mergai
te isz tos prakeiktos urvos tu 
latru kurie drysta taip pasi- 
elgti su silpna mergaite ir dar 
pririszta prie kėdės. Bet pamis
linau: ka asz galiu vienas pa
daryti priesz tokia gauja raz- 
baininku. Del manes vieno per 
daug pavojaus ir pradėjau mis- 
lyt kaip ir kam ežia bus geriau
sia. praneszti apie jos nelaime.

1IL
Pas Szerifa.

Kaip tik atsitraukiau nuo 
tos grinezios ir radęs praminta 
takeli, pradėjau skubiai eiti ir 
laimingai iszejau ant gero isz- 
muszto vieszkelio ir pasukęs po 
kairia puse, pasileidau eiti. 
Nors man kojas skaudėjo bet 
to nepaisiau nes vis man gal
voje buvo ta nelaiminga mer
gaite tu latru naguose. Ėjau 
apie valanda laiko ir patemijau 
isz tolo žiburius, lyg kad tai 
miestelis butu ir tas man prida
vė stiprumo ir dar pasiskubi
nau greieziau. Man taip beei
nant keliu patemijau kad kas 
toks baltas matyt ant medžio 
prikalta, priėjau areziau pažiū
rėti kas ten tokio yra. Užside
gęs degtuką pateminau plaka
tą atspausdinta ant kurio buvo 
sekaneziai iszspausdinta:

$1,000 Doleriu Dovanu
Už suėmimą razbaininko po 

vardu Barton Walton su jo ke
turiais draugais kurie, kaip 
girdėt, czionais apsigyvenę.

Davie Markmann, Szerifas.
Tuojaus man prisiminė toji 

nelaiminga mergaite kuria ma- 
cziau miszke pas tuos razbai- 

' niūkūs ir kad ta dovana tai už

an pas ji kaip

apie ji dau-

kasdieniniu dar ni.
Kaip tik atėj iu in miestą, 

tuojaus susijesskojau szerifa 
ir ji radęs, klaus
tasai Barton- Walton atrodo 
nes jam sakiau jog gal asz ji 
esu mates priemiestyje ir pla
katą skaieziau kad už jo su
ėmimą paskirta dovana ir esu 
akyvas dažinoti
giau. Gal kartais ir man pasi
seks ji suimti be'tpamislinau — 
kam man labai ten rūpintis, pa
sakysiu viską ka. esu mates ir 
kur, "tai szerifas žinos ka rei
kia daryti kad ^uimti 'ta latra 
ir busiu ramus savo pareiga at
likęs.

Viską jam a įsakiau, kaip 
man atsitiko ir <ki buvau mates 

 

ir apie ta merging apsakiau kil
ni—radosi- n-rankasm.

Szerifas iszklaufįs mano pasa
kojimo, tuojaus 
ta vyru ir raiti ii 
sakyta vieta bet 
tai jau nerado 
ženklu rado jog 
neseniai buvo. ] 
dažinojo kad nieko ten nerado 
tai nujojo pats pažiūrėt ar kas 
neatsitiko pas jin 
kad supredento 
kur dingo, pasiėmė jos paveiks
lą ir kaip man parode, asz tuo
jau pažinau kad tai toji pati — 
ji buvo tikrai to supredento 
duktė.

Iszleido vyrus 'jant arkliu po 
visa apielinke b|t surasti tu 
latru negalėjo. ; Dingo kaip 
kamparas, tai sz 
v o vyrams — 
jeszkoja visur, g 
nors pasirodys n 
labai gera vieta pasislėpt tai ne 
nustokite jeszkoja nes kaip jie 
dažinos kad j u negali greit su
rasti tai jie drąsesni pasidarys 
ir patys isz netyclziu iszsiduos.

Per visa diena vyrai jodinė
jo visur, per laukus ir miszkus, 
aplinkui, bet jokio pedsakio ne
galėjo surasti tu latru. Ta die
na nustojo jeszkoja manydami 
jog patys razbaininkai kada 
nors pasirodys.

Kaip asz dasiklausiau savo 
tikro kelio in namus, iszejau 
sau namon ir beeinant man ke
liu sutikau jauna vaikina. Pa
silsėdamas sustojau su juo pa
sikalbėt ir musu kalba nuėjo 
nuo vieno tikslo prie kito ir ate-' 
jo apie supredento pagriebta ar! 
prapuolusią mergina. Asz jo' 
paklausiau ar kartais jis nepa-j 
žysta toki supredenta po vardui 
Peter Malloy, isz Meksikos, tail 
jis man atsake : — taip, asz ji Į 
gerai pažinsiu, asz su jo dukte
re ketinu vestus ir tai tuojaus, 
už sanvaites laiko.

Kaip jis man taip pasakė tai 
asz jam pasakiau mano varda 
ir jis taip pat pasakė man savo, 
sakydamas jog jo vardas Al
bertas Sonis ir po tai kalbai asz 
jam viską apsakiau ka tik žino
jau kaip ir kur kas dėjosi. Jis 
tarė, — aeziu, brolau, už tai ka 
man pasakiai, asz ta latra ir jo 
draugus rasiu nors ir .savo gy
vastį padėsiu. Kaip man pasi
seks juos surasti ir iszgialbeti 
mano mylima tai ir tau duosiu 
žinoti.

Davės man savo antrasza per- 
siskyrem, asz jam vėlindamas 
geriausios laimes tuos latrus 
nudetie nes jie labai ta szali bu
vo nuskriaudė ir niekas ju ne
galėjo pagauti ant ju piktu 
darbu. (Da bus.

BALTRUVIENE

I Mano pažystama isz Tamakves; 
raszo,

Ir labai maloningai praszo, 
Szirdele mano, Baltruvienele, 

Mano mylima szirdele, 
Taip tavęs czionais iszsiilgo, 

Kad nekuriu bobelių liežuvei 
prasiilgo,

Po kvarabu, kad vengetka 
buezia,

Tai visoms liežuvius isz- 
pjauezia,

Tada malszumas užstotu, 
Ir pleperiuot nustotu.

nes tėvo ir darbininko nebuvo! juos pagarsinta. Supratau kad 
namie ir Mariute būdama visa
dos paklusni mergaite iszejo in 
lauka. Kaip tik spėjo užeiti už 
kampo tvarto, sztai pasijuto 
glėbyje drutaus vyro ir rankos 
delnas ant burnos kad negalė
tu iszrektie. Mergaite nors bu
vo gana drąsi bet kaip netike-

sziame padėjime reikia kas 
nors daryti ir greitai nes ta 
mergaite blogose rankose ran
dasi.

Pradėjau irtis artyn prie 
miesto kada pradėjo auszti ry
tas ir žmones buvo matyt judi
nantis szen ir ten, prie savo

<• <• ❖

Gareje keturios merginos, 
Dvi dideles, dvi mažos, 

Szirdeles mano, susirupeziavo, 
Tos didesnes in kaili gavo 

Nuo mažesniu, už jaunikius, 
Tai parode savo nagus, 

Kaip padukia kates apsi
draskė, 

Ir skrepleis apsidrabste.
Tai mergeles negerai,

Jeigu jums galvoje tik 
vaikinai,

Kad turite ėstis taip dabai,

girtas ir žinojo ka girdėjo lau
ke.

Tuojau kaip vadas dažinojo 
jog jau ežia nesaugu liepe reng
tis in kelione ir vadas patvirti
no visiems latrams jog jis turi 
gana gera urvą kuriame niekas 
negales juos . rasti, laukuose, 
tarp kalnu ir dar nebuvo nei 
vienam isz latru tos vietos pa
sakęs. Prisakė kuogreieziausia 
prisirengt ir nieko nepamirszt 
nes in nauja urvą apie keturios 
valandos greito jojimo kelio.

Tuojaus vienas isz latru in
ejo ir pareiszke kad jau pri- ■ 
rengti ju penki arkliai ir jau 
laukia. Skubei pasiėmė savo . 
naujai rasta turtą ir nujojo su 
juoku džiaugdamiesi labai jog 
niekam ju nepasiseke nutvert.

Lsz.yij/1 tai. vis. kedin. ipjp_L 
bet neužilgio pasuko po kairei 
ir mažu takeliu, per akmenis ir 
miszka, vienas paskui kita. O 
merginai buvo užrisze akis kad 
ta negalėtu pažinti tu vietų ku
rion jie jojo.

Taip po keturiu valandų jo
jimo, prijojo dideli krauta drū
to akmens ir niekas nemanytu 
jog "ten randasi kokia nors ka
vone. Vadas priėjo ir pastūmė 
akmeni in szali, atsidarė akme
nines durys ir pasidarė skyle 
gana didele arkliams ineiti. 
Vienas paskui kita injojo tam
sumoj bet vadas pasiekęs su 
ranka ant akmenines lentynos 
rado sena liktame kuria užde
gęs pradėjo dairytis ir galima 
buvo matyti kad tai buvo ga
na gera kavone del tokiu latru 
kaip jie nes ten niekas niekados 
negalėtu dasiprast kad taip ar
ti kelio galėtu rastis tokia rami 
kavone.

Toliaus inejo in didesni kam
barį ir tarė, — na, dabar galite 
sau ramiai būti. Dabar galite 
arklius palengvint nes dabar 
jau busime saugus nuo visu.

Nuėmė jie mergina nuo ark
lio ir paguldė kampe ant pu
siau supuvusiu sziaudu kuriais 
neva buvo paklota lova ir tu 
mažai buvo. Tuojau in ja pra
kalbėjo — na, Mariute, ar\czia 
negerai tau būti ir tavo tėvas 
ežia butu buvęs drauge su ta
vim jeigu mes butum negirdėja 
ka toki slankiojant apie ta sena 
butą. Mes dabar jan^duosime 
ramybe nes patys mes nežino
me kas gali mums szposa intai- 
syt, turime būti atsargus.

Mergina iszgirdus tokia kal
ba isz vado, pati sau nudžiugo 
kaip jis taip jai pasakė nes ma
ne gal kas nors ir mate ja pas 

, tuos latrus ir gal kartais juos 
ir ežia atsivijo ja kaip nors isz- 

a nes nebuvo gelbėt bet kaip pamislino ko-

aszauke kele- 
zsileido in pa- 
kdda pribuvo 
nieko tiktai 
ten kas nors 

Kaip szerifas

os ir dažinoja 
duktė kasžin

-įritąs tarė sa- 
nepaliaukite 

Al kartais kur 
l?s gal jie turi

LINKĖJIMAI!
DEL KALĖDŲ IR

NAUJU METU
1 - į,’ i, r.

Kokiu da nebuvo Lietu
viu kalboje ir busite užga
nėdinti! Jaigu jumis pa
tiks parodykite savo drau
gams. :: :: ;•
10c už viena — 3 už 25c 

arba 20 Linkėjimu su 
Konvertoms už $1.00. 
Nelaukite ilgai! —Pirkite 

dabar priesz laika !

SIENINIAI
KALENDORIŲ!

Del saves arba in Lietu
va pasiunsti. 15 coliu plo- 
ežio, 24 coliu ilgio. ::

Po 25c arba 5 už $1.00

Prisiunskite Money-Or- 
deri arba pinigus per Re- 
gistravota laiszka.

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

•**

Nupiszkejau ana 'diena in Vest 
Hazletona,

Girdėjau kad ten Lietuvei mal-

Kaip ir Kur Razbaininkai 
Nuėjo.

Kada pleszikai. mergina at- 
nesze in grinezia. 
gesi isz savo net
Tuo tarpu vienas isz latru isz
ejo in lauka ir iszgirdo kažin 
ka toki vaikszcziojant tamsu
moj. Negalima buvo matyt kas 
ten krutėjo todėl 
go in grinezia i • prie jas prie 
vado pasakė bu]c girdėjas ka 
toki slankiojant aplink grinezia 
ir dar karta paantrino savo tik
ruma kad neklys

, labai džiau- 
Iketos laimes.

tuojaus inbe-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztilcimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
! Geriausia Ambulance

patarnavimas s z i o j yJ/ 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL. 
na pasirinkimą meta- uįįa 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoja nu- I 
mirelius pagal naujau- | 
šia mada ir mokslą. Į

Turiu pagialbininke | 
moterems. Prieinamos JL

prekes. faS
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 532-J

Bet/nemažai nusistebėjau, 
Kada in tenais atpleszkejau, 

Tuojaus žinios isz visu kampu 
pasipylė,

Kaip isz maiszo iszsipyle, 
Pradėjo man tuojaus kalbėti, 

In dvi ausis sznabždėti,
Apie viena moterėlė, 

Badai baisia neiszmanele. 
Badai iszvažiavo su kitu, 

Nežine kur in svietą platu,
Nieko nepaliko, 

Vyrui ne .skatiko.
Apie tenaitines mergicas ir 

man kalbėjo,
Kad su Italijonais užsidėjo, 

Naktimis slankioja,
Su jais bambileis kvailioja, 

Vėlybu Vakaru sueina, 
Lyg rytojaus namo nepar

važiuoja.
O jus naktigonykes, 

Bambilines vėjavaikės, 
Kad nors jaunos iszrodytu, 
Ir szvarei sau pasirėdytu, 

Nebutu tiek juoku, 
Nedarytu isz ju visokiu baiku, 
Kad riaukszliu nepleišteriuotu,

Ir plauku nekvarbuotu, 
Butu sztant ir patogios 

Lietuvaites, 
Puikios musu panaites.

O kad laikytųsi saviszkiu,
Nosies kitur nekisztu, 

Tada kožnas mylėtu ir pa- 
guodotu, 

Ir ant ranku nesziotu.

❖ ❖ ❖

Palei rive tūlam mieste,
Konia kožnam namelyje, 

Bobeles puikei guzule traukia, 
Kad ne vaikai negali ju da- 

siszaukti,
Kitos su peileis ant vyru 

szokineja,
Nudurti juos prižadineja.
Szirdeles, negerai darote, 

Jeigu tokius triksus varote,
Per diena latraujate, 

Savo namu neprižiūrite.

»f f



SAULE” ma:HANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Nedelioj nupuolė biski 

sniego bet ir greitai nutirpo, 
oras teipgi žymiai atszalo. Ki
tuose vietuose Pennsylvanijoj 
nupuolė net 9 coliai sniego.

—- Utarninke, rytoj, rinki
mai. Žmonių valia, nes kokius 
kandidatus iszrinks, toki ir tu-

Pasekmes Paskutines
Svietines Kares Į J Ranka Dievod ra

Szita Auguole Valgo 
Mesa

Ka Girdėjo “Snapas”

ARMISTICE DIENA ARBA 
UŽBAIGIMAS KARES AT
MINTIS, LAPKR. 11 d., KU
RIA APVAIKSZTINEJA 

VISAS AMERIKAS.

rėš but geri!
— Apie 3 valanda Nedelioj 

po piet, kilo ugnis skiepe Jono 
Tulino ant 109 W. Market uly., 
bet buvo daugiau durnu ne kaip 
liepsnos ir greitai užgesinta. 
Taipgi musu ugnagesiai likos 
iszszaukti Subatoje gesint liep
sna kuri kilo kuknioje Juodai- 
cziu name Jacksone, kuri grei
tai likos užgesinta.

— Panedelio ryta, 10:10 va
landa, kilo ugnis name prigu- 
lincziam prie Joseph A. Dol
phin, 90 ir 92 S. Main uly., ku
riuose gyvena Harry Stemling 
ir Starinsky. Visos ugniagesiu 
kompanijos likos iszszauktos 
gesinti liepsna ir in puse valan
dos pasisekė užgesint. Bledes 
padaryta ant keliu tukstaneziu 
įdoleriu.

— Pagal prezidento Roose- 
srelto atsiliepimą tai Ameriko- 
taiszki gyventojai laikys szimet 
{Thanksgiving diena arba De- 
iutvones diena 23 Novemberio 
[vietoje senoviszkos dienos pas
kutini Ketverga sziame mene
syje.

— Pati Reimundo Valento, 
606 W. Pine uly., likos nuvežta 
iii Locust Mountain ligonbute 
ant pendesaitis operacijos. Už 
keliu dienu parvažiuos namo. 

Shenandoah, pa

Lapkriczio 11 diena, — 21 
metai adgal — Svietine kare 
užsibaigė bet neužsibaige kan- 
czia ir szirdies skausmas del 
tukstaneziu musu kareiviu ku
rie toje karoję tarnavo. Hines 
Ligonbutej kuri randasi Hines, 
Ill., sziadien randasi apie 1,700 
netinkamu vyru kuriuos val
džia turi prižiūrėt, kuriuos mo
kina kaip užsidirbti sau ant už
laikymo.ir sugražinti prie svei
katos kad po išzleidimui nebū
tu sunkenybe del visuomenes.

Kapitonas prisileides pilna 
kriuža. vyno gere o ka neiszge- 
re, iszpyle, ant galvos lavonui 
tardamas:

— Dabar asz tave krikszti-

Szitas darbininkas iszsuka 
arba nudrožta visokius szmote- 
lius rakandu kaip krėslus, lo
veles, siubyn.es ir kitokius nau
dingus ir puikius rakandus. 
Tokis darbas ji sulaiko nuo 
nuobodumo ir gyvos mirties.

Czi piais matome viena isz tu 
nelaimingu kareiviu audžiant 
karpetus. Jis buvo taip supara- 
lyžavotas kad negalėjo laikyti 
rankoje kamuolio bet per gy
dymą ir rūpesti dažiuretoju ir 
daktaru, szitas žmogus audžia 
karpetus ir padaro puik^ dar
bą.

Netrukus apsimalszino, zo- 
koninkai su aszaromis akyse 
sudėjo iszjuokfa lavona in gra
ba.

je yra tokis bū
da pervirsz už-

■f* Schuylkill Haven ligon- 
buteje mire Seredoje Andrius 
Kuczinskas, kuris sirgo nuo 
kokio tai laiko. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribuvo in Amerika 
būdamas jaunu vyruku. Paliko 
sekanczius povaikius: Joną ir 
Vincą Bansevicziu ir dukteres 
J. Vaicziuniene isz miesto. Pa
laidotas Sukatoje isz Menkevi- 
cziaus gailės namo 15 E. Cherry 
ulyczios su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

—■ Alfonsas Maczinskas, 30 
metu isz William Penn likos su
žeistas in ranka laike darbo 
Hammond Washery. Likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute 
ant gydymo.

Kewanee, Ill.,— Czionaitine- 
je Szv. Antano Lietuviszkoje 
bažnyczioje btjvo laikoma ke- 
turesdeszimts valandų atlaidai. 
Daugybe žmonių ne tik isz 
miesto, bet ir apylinkes pasi
naudojo isz teip svarbiu pa
maldų. Tėvas Matulaitis turė
jo puikus ir pavizdingus pa
mokslus, kuriu žmonis klausė 
su atyda. Klebonas Bartkus 
nesigailėjo savo spėkų parėdy
ti puikei bažnyczia visokiais 
papuoszais. Atlaidai pasibai
gė užganadinaneziai visiems ir 
žmonys buvo užganadyti isz 
teip puikiu apeigų.

—Parapijone.

“ Shell-shock” žodis nėra mi- 
navojamas toje prieglaudoje, 
prie tuju ligoniu tiktai ta ja li
ga vadina ‘ ‘ war neurosis ’ ’. Tie
ji vyrukai iszkala isz vario ir 
misingio puikius indus, vozas 
ir kitus dalykus kuriuos par
duoda ir tokiu kudu užsidirba 
sau ant užlaikymo ir džiaugiasi 
kad ne yra dykaduoniais.

Toje prieglaudoje randasi ir 
geri puodžiai kurie padirba vi
sokius puodus, vozas ir kito
kius naudingus indus. Dakta
rai gydo tuos nelaimingus ligo
nius kaip ir kitus ligonius. Toje 

ku daktaru kurie prižiūri ka- 
riszkus ligonius ant kaszto val
džios.

Todėl musu sklypas nenori 
kad Amerika butu instumta ve
la in kruvina Europine kare 
nes vėla tuju nelaimingu karei
viu rastųsi pilnos ligonbutes ir 
prieglaudos o kada sugryžo isz 
kares, neturėjo ne darbu nes 
juos niekas nenorėjo priimti in 
darbus nes buvo netinkami 
nors visiems prižadėjo gerus 
darbus kada sugryžo namo nes 
kovojo už tuos kurie pasiliko 
namie. Bet tieji žodžiai neiszsi- 
pilde nes apie juos greitai už- 
mirszo.

Ėjo musu vyrukai ant pra
pulties kaip avys ant skerdimo, 
manydami kad kovoja už savo 
tėvynė bet isztikruju kovojo 
del kapitalistu kurie isz kares 
puikei pasinaudojo.

Buvo tai 1812 mete: Prancū
zai po Napoleonu I-mu gaspa- 
doriavo ant gero Iszpanijoje. 
Jaunas kapitonas K. insilauže 
su savo kompanija in klioszto-
riu Kapucinu ir apsistojo kaip nu! 
reikia. Tarp zokoninku ir ka
reiviu netrukus stojosi sutai
ką. Buvo tai diena Kuczios — 
priesz Kalėdas:}svetingi zoko- 
ninkai nepavydėjo kareiviams 
atsilsio po vargui o eidami in 
bažnyczia ant įpoteriu paliko 
kareiviams gerymo kad galėtu 
gerai gomurius jpavilgint. Vy
nas Iszpaniszkas tuojaus inkai- 
tino kaktas. Negana to, ka zo- 
koninkai paliko, insiverže da 
in skiepą kuriame bosai stovėjo 
su vynu, pasigėrė invales ir da 
in savo manierka.s insileido.

Jau tai žmogų 
das ypatingai ki
sigeria tai nors smerties bijo o 
vienok isz numirėliu nieko sau 
nedaro.

Szitose szalyle yra paprati
mu balsamavoti kunus numirė
liu ir laiddt šautuose skiepuose 
idant sudžiūtu. Tas pats buvo 
ir tam kliosztoryje. Kareiviai 
atmusze duris būdami skiepe, 
in kita pertvara kur gulėjo kū
nai numirusiu sokoninku. Gu
lėjo tikybeje, apvilkti abituose, 
laukdami .prisikėlimo ir pasku
tinio sūdo. Isz pradžių karei
viai nusiminė paregeja lavonus 
bet tas neilgai buvo nes tuojaus 
svaigulis nuo ganymo pridavė 
drąsos. O buvo ai pusiau nak
tis ir virszui blžnyczioje atsi- 
provinejo ' ‘ vadinamos 
‘ ‘Piemenėlių ios. ” Tame

imas ka.pi- 
sos ir gerai in-

m dabar mes

viena zokonin-

užėjo ant kar 
tonas pilnas dr
sifraukes ir pi.szauke baisiu 
balsu;

— Pabudink
viena isz tuju k iriu galvos nu
skustos !

Ir parode su lirsztu ant vie
no isz negyvu ! okoninku. Ka
reiviams to tiktai ir reikėjo, 
pastate tuojaus
ko uždžiuvusi h vona prie stul
po, inspraude ja n in iszdžiuvu- 
ses lupas gala c garo o ant pė- 
cziu pakabino triuba ir tarė ka
pitonas :

— Užtriubyk
sudol

Tame būdami 5Okoninkai baž
nyczioje iszgirdo laruma po 
bažnyczia ir vis: 
pa pažiūrėt bet 
nes kareiviai iii !
už szobliu ir mėtėsi ant zoko
ninku.

ant paskutinio

leidosi in skle- 
turejo sugryžt 
igeria griebėsi

* * *
Tarp kalnu pakalnėje stovi 

koplyczaite. Aplinkui vieszpa- 
tauna tykumą, tiktai pavasa
riais bitukių balsai buvo gir
dėt.

Toji vieta buvo vadinama: 
‘ ‘ Užkerėta ugniaviete. ’ ’

Vėla užėjo žiema o podraug 
ir szventos Kalėdos; daug lai
ko ir metu praėjo nuo tu Kalė
dų 1812 mete kada kareiviai lė
bavo skiepuose zokoninku Ka
pucinu. O tas jaunas drąsus ka-| 
pitonas jau numiręs; priesz tris 
menesius likos kūnas jo sudėta] 
po szita koplyczele skiepe, kai
po iszsitarnaves jenarolas K.

Ar mirdamas jis susivienijo 
su Dievu tai to nežinome. Vie
nok gali numanyt jog tokio bu-, 
do žmogus tai vargiai szaukesi 
kunigo priesz smerti. Buvo tai 
lyginai nakties laikas priesz 
paezias Kalėdas, tykumą viesz- 
patavo aplinkinėje. Tame sū
dąs Dievo artinasi ant numiru
sio jenarolo.

Laike kada visose szaly.se bu- 
vp girdėt balsai varpu szau- 
kenti ant maldos ir spingsojo 
ir vargingiausioje grinczeleje 
szviesos o tikintieji skubinos in 
bažnyczia,~slinko krūmais ko~ ’ 
ki tai pavidalai, tiesiog link 
koplyczeles. Buvo tai vagys 
kurie nusidavinejo apipleszt 
lavona jenarolo K.

In kėlės dienas, apie szimta 
žingsniu nuo koplyczeles, užti
ko gyventojai aplinkines su
daužyta graba, lavona pasta
tyta prie medžio, neturėjo ant 
saves ne žiedu o ir knypkiai pa
imti nuo mandieros ir da kūnas 
ant juoko, ypatingai veidas su
draskytas. Buvo tai in 50 metu 
nuo to laiko kada szandijo po 
bažnyczia Kapucinu isz lavono 
zokoninko Iszpanijoj. Ranka 
Dievo saugoja numirusius o ne
laime tiems kurie juos pajudi
na ir sząndija isz ju.

Žmones visoje aplinkinėje ži
nojo apie piktadaryste jenaro
lo laike Iszpaniszkos kares ir 
apie iszjuokima lavono ir pri
pažino jog tai Ranka Dievo.

Szita auguole žinoma kaipo 
Venus, randasi tik North Caro
lina pelkėse. Iszrodo nekalta 
auguole bet (kada kokis vaba
lėlis prisiartina prie jos tai tuo- 
jaus užsidaro ir suėda savo au
ka.. Mažiule bitele ne nedasi- 
pranta kad mirtis tykoja ant 
jos nes kaip tik dalypstes au
guole, toji tuojaus ja prarys.

Sztai bituke, po inlindimui 
iii taja auguole kuri tuojaus už
sidarė apžiodama bite su savo 
duriancziais dantimis. Bituke 
jokiu bud u jau negali iszsigau- 
ti isz tuju slaistu.

Elekszion jau perėjo. Kandi
datai likos iszrinkti ant visokiu 
džia'bu, prižadėdami savo ne- 
valninkams duoti koki nu-

• graužta kauleli. Pažiūrėsime 
lar jie “keep their promise.”

* * *
Girdėjau apie tula ženota 

sporteli kuris kipina draugys
te su kokia tai mergina o savo 

. gera ir gražia paeziule apleidi- 
Ilieja. Sei, Tony, Anglikai sako: 
Į “a word to the wise is suf- 
Ificient.”

* * *
Vienas isz musu Lietuviszku 

buezeriu nuvažiavo •. in New 
Yorka pažiūrėti parodos ir ei- 
damas *pro-dideli- sztora pare
gėjo loki, apgarsininia lange: 
‘ ‘ Before, going •' elsewhere-* to 
buy ■ pants,’ come in and sėe 
ours” — (pirm negu eisi pirkti 
kelnes kitur, užeik in vidų ir 
pažiūrėk musu). Buczeris inejo 
.bet balsei nusistebėjo kadą, 
sztore pamate-tik: vienas mfer®- 
ginas. Apie kelnes neklause tik 
dūme isz sztoro.

* * *
Kokis tai asilas, paniekintas 

per savo giri frend, anam gale 
miesto užtiko savo mylima ei
nant su kitu feliu, badai Iszpa- 
nu. Nebagas isz didelio pavy- 

. dėjimo davė in beria merginai 
■ ir atėmė ziegoreli ir žiedą ku- 
> riuos jai buvo davės praeita 
i Krismus. Badai mergina ap-
• skunde užvydusi boy friend.

* * *
Mano pažystamas Maika ana 

diena turėjo sapna buk Maha- 
nojui randasi daugelis Airisz.—■ 
Litvisz merginu kurios neužil- 
gio “ iszsprogs ”. Badai . ju 
“smi Lotai” ketin

Tn kėlės miliutas vėliaus isz 
bitukes pasiliks vien tik kaulai 
nes auguole ja visiszkai ap- 
grauž. Yra tai auguole žmOg- 
ede ir ja sunku užaugint cžio- 
nais. Badai Afrikoj yra dide
les auguoles kurios nurija net 
visa žmogų.

Skaitykite “Saule0

PARSIDUODA 4 LOTAI.

Kiekvienas po 50 pėdu pit 
ežio, 150 pėdu ilgio, arti Lake
wood Parko, prie Steitinio ke
lio. Parsiduos pigiai. (t.f.

A. Romans,
241 S. Mill St., St. Clair, Pa.

— Kantrybe ir susilaiky
mas yra vyru ir moterių doru
mas.

— Jaigu nori tikra liuosy- 
bia turėti, tai save visame tiuri 
prižiūrėti.

—- Jaigu pats valgysi, o 
tinginiui neduosi, tai gerai pa
darysi. Yra tinginiu, kurie be 
darbo ėda, o vargdieniui nieko 
peduoda. - •

Melonai Su Guzutes Kvapsniu d’as Pasirengineja Ant Savo Žiemines KelionesByn

Lyg kitam laikui,’ , 
Jurs truli, “Snapas/'’

Samuel Untermayer, isz New York o, pradėjo auginti ne
paprastus melonus su gardžiu smoku. Jisai pririsza prie kož- 
no melolio bonkute su arielka isz kurios szakutes semia alko
holiu ir inleidžia in melona. Da niekas tuju melonu neragavo 
nes da neužaugo kad juos galima butu paragauti.

Admirolas Richard Evelyn Byrd prisižiurineja akyvai kada jo darbininkai prikrauna 
laiva su kuri lom plauks in Antartika, ant tyrinėjimo tenaitines aplinkines. Tarp kito maisto 
ima daug spin i ko kuris priduoda žmogui daug pajiegu ir stiprumo. Kiti krauna bleszines su 
maistu ir kitibkeis reikalingais dalykais in taja tolima szali,

kaip tik “žiedas pfa es 1 
burns iszdavinet”. Už tai Mi
kas atėjo ipas mane ^raszyda- 
mas kad indecziau tai ir peipe- 
ri kad kitos musu rūteles’apsi
saugotu nuo tokiu atsitikimu.

* * ;
Buvau pasivaikszcziot Eašt 

End gale miesto o kada praeiti- 
nejau tūla taverna, iszejo dvi 
musu moterėles, kaip statines., 
giedodamas ‘‘Beer Barrel Pol
ka.” Vos'nepargriuvau nuo 
smarves kuri paėjo nuo abiejli. 
Girdėjau kad in ta taverna ei
na daugelis musu moterėliu 
praleisti kėlės valandas su ke
tais vyrais. Žinau visas ir kada 
nors svietui apie tai apsakysiu,

* * * /
Penkių metu Szimukas mel

de savo tėvo kad ji nusivestu 
Nedelioje in bažnyczia. Tėvas 
prižadėjo pasiimti sūneli bet 
tik ant tokiu iszlygu kad Szi
mukas darys aip kaip tėvas da
rys bažnyczioje. Nuėjo abudu 
ant vėlybu Misziu, vaikas mal- 
szei sėdėjo ir akyvai žiurėjo ka. 
tėvas daro. Kada vikaras atėjo* 
su gurbeliu rinkti aukas, Szi- 
mukui nudavė kad tėvas pasi
ėmė ka isz gurbelio, po tam jis 
užklausė tėvo: “Tėtuli, asz ga
vau kvoteri o kiek tu pasi
ėmei?” — Macziau viską nes; 
sėdėjau užpakalyje. Szimuko* 
daugiau nemaeziau bažnyczio- 
je.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
ledarykia skirtumo terp vaiko 

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

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