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Isz Amerikos
RADO $4,040 ANT VARGIN- 

4^ GOS MOTERES.
Pittl^uTgh, Pa. — Kada da- 

ižiuretojos ligoniu parenginejo 
ant nuprausimo mirusia Mrs. 
Anna Meyer, 73 metu amžiaus 
motere, kuria visi laike už la
ibai varginga ir kuri maitinosi 
isz ko aplaike nuo pavieto, ra
do ant jos kūno skurini diržą 
kuriame 'buvo 4,040 doleriu bu- 
maszkomis. Jos vyras mirė pen
ki metai adgal ir likos palaido- 
tas kasztu pavieto.

Kada atėjo pas ja priesz mir
ti pavieto inspektorius ir rado 
ja serganczia, patarė paszaukti 
daktara tai motere iszsitare: 
“Jeigu asz ji paszauksiu tai 
velnei pagriebs 8 dolerius už jo 
paturima.” Motere badai aplai
ke isz viso daugiau kaip tūks
tanti doleriu paszialpos nuo 
pavieto.

SURISZTA MAZGU MOTE
RYSTES SU MIRUSIU 

MYLIMU.
Colebrook, N. H. — Nepap

rastas suriszimas mazgu mote
rystes atsibuvo czionais kada 
Ida Knapp stovėjo prie grabo 
savo mirusio mylimo Clayton 
Bennett su kuriuom Tikos su- 
riszta mazgu moterystes. Jos
—M^MM^*** ■ UI ---- —

ZmogWBBR gana turtingu 
ukesu tojo miesto, pirkinėjo ta
baka ir paperosus pas taji 
sztorninka per daugeli metu, 
kuris taipgi pristatinėjo pape
rosus ir jo paežiai bet kada mo
terėle pervirszino rūkyme savo 
vyra, tai atsisakė mokėti už jos 

^paperosus. Sztominkas pradė
jo spirtis savo pinigu todėl 
teismas atsidūrė net in augsz- 
ęziausia suda.

Sudžia perkratęs teismą nu
sprendė kad vyras neatsako už 
skola paczios ir ji paliuosavo 
nuo atsakomybes. Dabar ponui 
isztorninkui daugiau nieko ne
pasiliko kaip jeszkoti pinigu 
nuo moteres.

Teisybe! Pagal teisingysta 
ir Dieviszka paredka ant szio 
svieto, jeigu pacziule ruko pa
perosus — tegul ji pati už juos 
užmoka...

Žmogau, jeigu ne esi užgana- 
dintas isz pat saves tai kitam 
nedaryk ie nesmagumo kaltin- 
damas ji už savo bedas ir rūpes
tis.

Tūlas kailininkas, apsudintas 
ant viso^_gyvastSęs in kalėjimą, 
Illinojuj, pabėgo ana sanvaite 
Ibet ne ilgaNiįaudojosi isz savo 
liuosyhes. Negalėdamas gyven
ti sutikime su savo prisiegele, 
Igervalei sugryžo adgal in kalė
jimą nes kaip pats apsakė tai 
geriau malszei gyventi kaleji- 
ano mūruose ne kaip su velne- 
iboba.

Ana diena Sovietu Mokslisz- 
ka Akademija iszsiunte savo 
inžinierius ir kitus žirniaus in 
Žiemine Rusija ant tyrinėjimo 
ir suradimo aukso, platinos, 
deimantu ir kituminerolu ir to
kiu budu stoti ant kojų ir pasi-

SIUNSKITE LAISZ
KUS IN EUROPA

ANKSTI ANT KALĖDŲ.

Washington, D. C. — Paūž
tas pranesza visiems tiems ku
rie mano siunsti laiszkus ir do
vaneles savo giminėms in Euro
pa ant Kalėdų, kad pasiskubin
tu tai padaryt nes isz priežas
ties kares visas pacztas szia- 
dien susivėlina. Dabar laikas 
siunsti laiszkus in Lietuva ir 
kitus Europinius sklypus o ta
da nueis in laika ant Kalėdų.

GIMĖ IN 5 MINUTAS PO . 
MIRCZIAI MOTINOS.

Baltimore, Md. — Su pagial- 
ba Cesariszkos operacijos, gimė 
czionais sūnelis in penkes mi
liutas po mircziai motinos. Taip 
pranesze profesorius daktaras 
Frank Morris isz Maryland li- 
gonbutes.

PAKLODE UŽDUSINO 
KŪDIKI.

Philadelphia, Pa. — Nuo 
kada oras atvėso, Henry Sawa 
ir jo pati pasiimdavo su savim 
savo penkių menesiu amžiaus 
sūneli in lova paguldydami ji 
viduryje tarp saves. Kėlės die
nas adgal kada isz ryto tėvai 
pabudo ir atsikėlė, rado savo 
mažiulei! uždususi. Kūdikio 
bviHaplr. ;.r«i. ■ o.
liežuvis niežti ant praplatinimo 
kokio neteisingo paskalo arba 
apjuodinimo savo artimo, su
stok ir apmanstyk ar negeriau 
butu taja žinia sulaikyt ir ka 
gero pasakyt apie tavo artima 
ne kaip blogai? Juk tai ne sun
ku o turėsi ramia sanžine ir ži
nosi kad padarei nors maža ge- 
radejyste sziadiena ir busi už- 
ganadintas.

Bjaurus paskalai paleisti isz 
burnos, ne viena žmogų nužudo 
moralisžkai o kartais priveda ji 
prie atėmimo sau gyvasties ar
ba kitiems.

Ateivei, pribuvę in Amerika 
jeszkoti aukso ant ulycziu, nu
simina nes Amerika ne tokis 
rojus kaip jie sau persitate bū
dami tevyneje.

Barbe Dickinson, 24 metu, 
tarnaite pas tūla turtinga mo
tere New Yorke, atėmė sau gy
vastį per pasikorimą. Barbe 
pribuvo isz Szkotijos keturi 
metai adgal ir persitikrino ant 
savo nelaimes, kad Amerika tai 
ne tokis rojus kaip sau ji per
statinėjo ir sumanė sugryžtį 
adgal in savo tėvynė bet isz vi
sokiu priežaseziu ir kliueziu ne
galėjo suezedint užtektinai pi
nigu ant keliones per ka baisei 
nusiminė ir ant galo atėmė sau 
gyvastį.

Taip, Amerika, tasai sklypas 
visko pilnas, neapmalszina 
tuos kurie yra nulipdė paskui 
savo tėvynė, kur nėra tiek auk
so kiek Amerikoj bet tarp žmo
nių randasi szirdingumas ir 
didesnis svetingumas ir meilę 
artimo.

§ Kožna minuta Rusijoj 
lankosi ant paveikslu 1500 ypa
tų.

GYVENO SU
KITAJMOTERE

BE SZLIUBO PER 20 
METU.

Chicago. — Mrs. Juze Ber
nioką liepe aresztavoti savo vy
ra už perlaužima szeszto prisa
kymo. Kada abudu stojo ant 
teismo iszsidave buk vyras, ga
na turtingas biznierius, gyveno 
per dvideszimts metu be szliu- 
bo su Vic Hendeson ir su kuria 
susilaukė keturis vaikus. Jo 
pati apie tai nieko nežinojo tik 
ana diena kada isz netycziu 
kaiminka pasakė moterei kad 
jos vyras tankei užeina pas ko
kia tai motere ant tokios ir to
kios ulyczios. Vėliaus viskas 
iszsidave ir sziadien porele li
kos perskirta. Vyras turėjo pa
dalint savo turtą su paezia ir 
užtikrint antrai pragyvenimą 
su vaikais. — Sztai tau, prisi
virė užtektinai koszes.

VELUK NUSIPIRKT SKRY
BĖLĖ NE KAIP MAISTO.
Rochester, N. Y. — Rožiuke 

Birkevicz, patogi ir jauna mo
terėle, užvede teismą priesz 
savo vyra kad jai neduoda už
tektinai pinigu ant maisto ir 
užlaikymo namo. Po iszklau- 
symui iszmetinejimu moteres 
v vi A atsllie-oe iu. sudžia:
We Balance the ^Budget”, 
“What Limits Should We Put 
on Freedom of Speech”, — 
“Where is the Closed Shop 
Necessary*”, “Has the New 
Deal Helped Recovery”, — 
“What Should be America’s 
Contribution to World Peace.” 
Ketverge, Lapkr., 23 d., bus 
diskusuojama “American De
mocracy.”

Miesteliuose per visa szali 
szimtai vietiniu “town meet
ings” susirenka Ketvergo va
karais paklausyti szitu gyvu 
diskusijų isz Town Holl, New 
Yorke. Programui baigus jie 
paduoda savo nuomones apie 
diskusuojamus dalykus. Tie 
susirinkimai laikomi mokyk
lose, bažnycziose kliubuose, 
knygynuose ir privatiszkuose 
namuose. Town Hall pagelbsti 
tokius susirinkimus pristaty
damas diskusijų knygutes ve
dėjams, suraszus parinktu pa
skaitymu ir pan.

Kontesto laimėtojas, apart 
pirmos dovanos, bus pakvies
tas lankyti viena susirinkimą 
'Town Hall programo New 
Yorke, visos iszlaidos bus ap
mokamos.

—FE-I.S./ .» •_______ ■_____

SKAITĖ KITUS LAIKRASZ- 
CZIUS, BET JAM “SAULE” 

GERIAUSIA PATINKA!

Gerbiama Redakcija:
Prisiuncziu tamistoms užmo

kesti uiž laikraszti “Saule,” ir 
primenu kad asz mėginau skai
tyti kitus laiikraszczius, bet 
man patinka geriausia ‘Saule,’ 
nes ji neužgauna ne viena žmo
gų, ne laisvėje, ne tikėjimo. Su 
pagar'ba,

PRANAS JUCIUS, 
isz Waterbury, Conn.

NARSUS VAIKUTIS 
I

MOTINA JI LINKSMINO 
KADA JO KOJA BUVO 

SUTIKINTA.

Kansas City, Mo. — Septy
nių metu Alfredukas Miller, 
siausdama ant farmos inpuo- 
le in kuliama maszina. Ratai 
pagriebė vaikuczio koja pirm 
negu darbininkai galėjo sulai
kyt maszina. Per dvi valandas 
darbininkai dirbo sunkei pa
kol iszarde maszina kad isz- 
gąu'ti vaikuti o per visa taji 
laika motina vaiko ji linksmi
no kad užlaikyt ji narsiai ir 
kad užmirsztu savo sopulius.

Norints Alfredukas kente 
baisias kanezias bet juokėsi 
drauge su motina ir szypsoda- 
mas likos nuvežtas iii ligonbu- 
tete kur daktarai nutarė jam 
nupjauti <suteszkinta koja bet 
juokas vaiko nedaleido prie to 
nes daktarai neturėjo szirdies 
jam nupjaut koja ir sziadien 
vaikutis pasveiks ir turės ko
ja.

SURADO IN LAIKA MIRU
SIO VYRO BANKA.

Lenkas, Bernardas

nes mirė staiga!
Naszle žinojo

sudieu’g^- 
namus kada 

P< > fam at saike 
gyvenimą, o 

Grand Rabids, Mieli. — Ant 
netolimos- farmos mirė senas 
gyventojas
Lisevski, m palikdamas jokio 
testamen'to.
szirdies liga, 
nežinau !kur jie 
vena, neis .apleidau 
buvau jaunu,
man visa praėjusi 
asz negalėjau susilaikyt nuo 
susijudinimo, maustydama kad 
tai tikrai yra man i brolis!

Ant rytojaus abudu nuvažia
vome pas mano tėvus, kur ma-
no agendas rado szirdinga pri
ėmimą ir iki .sziai dienai gyve
na su mano tėvais. —Parasze 
Anele Jermoliene, isz Beaver 
Falls, N. Y.

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.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

-—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais.
tiktai $2.00.

Preke

Labąi paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

ĮKAS ■ CO., 
PA., U.S.A.

W. D. BOCZKAU 
MAHANOY CITY,

NEPAPRASTAS
KŪDIKIS

VALGO MESA KAIP SU
AUGĖS VYRAS.

Warwick, R. I. — Gal svei- 
kiauses kūdikis szioje aplinki
nėje yra 14 menesiu amžiaus 
Jurgutis Carr, kuris valgo 
porkezapsus, steika ir maka
ronus. Jurgutis jau turi dvyli
ka dantuku ir buvo penėtas 
isz bonkos lyg meto laiko ir 
sziadien sveria 27 svarus.
Jo motina kalba kad vaikutis 
valgo viską ka tik jam paduo
da. Ant piet valgo bulvių, 
porkezapsu, makaronu, daržo
vių ir vaisiu.

MOTINA PANAUDOJO TRU- 
CIZNA IR PEILI ANT 

SAVO DUKRELES.
Rochester, N. Y. — Mrs. Sal- 

lie Bourdon, 60 metu, netekus 
proto, stengėsi atimti gyvasti 
savo vienatinei dukterei, Fre
da Pearson 30 m. Duktė atėjus 
pas motina pasiskundė buk tu
ri szalti, motina davė jai ariel
kos bet kada duktė dalypstejo, 
pajuto kad tai ne arielka tiktai 
trucizna kuria tuojaus iszspjo- 
ve. Tada motina pagriebė ilga 
peili su kuriuom dure dukterei 
in kakla. Duktė turėjo da ant 
tiek pajiegu kad motina iszstu-

kareivio: “Tegul tau Dievas 
szimteropai užmdka.” Dievas 
iszpilde ji už padaryta miela- 
szirdyste kokia padare vargin
gas sziauczius kareiviui.O taip, 
Vieszpats Dievas atsimoka ge
rai už papildyta mielaszirdys- 
te. F.B.

LINKĖJIMAI!
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU

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
KALENDORIAI!

Del saves arba in Lietu
va pasiunsti. 15 coliu plo
czio, 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.

NUŽUDĖ VYRA UŽ BJAU
RU PASIELGIMĄ SU 5 

KŪDIKIU.
Bridgeville, Md. — “Nužu

džiau savo vyra ir už tai gei
džiu būti nubausta” — kalbė
jo Mrs. Emma Bernstein. Lai
ke kvotimo- -pas szerifa motere 
kalbėjo: “Mano vyras, parejas 
namo vėlybu laiku jau gerai 
užsitraukęs, pradėjo su manim 
bjaurei pasielginet ir mažiau
sia vaikuti norėjo užmuszti 
peiliu. Priszokau prie jo su 
szmotu geležies ir kirtau jam 
per galva kelis ypus o kada su
kite ant grindų, uždaviau jam 
peiliu in krutinę po tam paslė
piau lavona skiepe o ant ryto
jaus anksti nuvilkau ji ant ge
ležinkelio kad žmones manytu 
kad ji užmusze trūkis.’-’

Paskutines Žinutes
Shamokin, Pa. — Stasys Že- 

linskas, 19 metu, likos suras
tas su žaiduliu krutinėję gulin
tis kuknioje ant grindų. Del ko 
likos nudurtas ir per ka, tai ne- 
žine. Buvo rastas negyvas.

McAdoo, Pa, — Kaulai neži
nomo žmogaus likos surasti 
ant Silver Bush kalno. Isz kur 
jis paėjo tai nežiue nes ant jo 
nieko nesurasta. Gulėjo ant 
kalno kelis metus.

Kansas City, Mo. — Per eks
plozija. g^zo^ skiepe kilo, smar- 
mu kart jas matas. Tik dWF 
suprato Tėvas, kaip brangi yra 
tėvynės gamta. Jis žiuri ir sva
joja. Veide ne vieno liūdesio 
bruoželio nesimato. Jis ramus, 
ramus...

U'uoste tėvas R. sužino kad 
laivas iszplaukia už poros va
landų. Buvo dar gražaus laiko.
Tėvas sumano nueiti aplankyti 
ant kalnelio matoma Marijos 
bažnytdle. Balti bažnytėlės 
boksztai, saules spinduliuose, 
be galo gražiai atrodė. Tęva R. 
viliojo ne bažnytėlės gražumas, 
bet bažnytėlėje esąs nuostabiai 
žavinantis stebuklingas Mari
jos paveikslas. Tėvas norėjo 
paskutini karta aplankyti Ma
rijos paveiksią ir prie Marijos 
kojų atnaujinti savo milžinisz- 
kus pasiryžimus.

Tėvas R. in bažnytėlė ėjo ar
timiausiu keliu. Kelias vede 
per gražiai sutvarkyta oda. So
de buvo invairiausiu žydineziu 
geliu, tarp kuriu matėsi para- 
szai: “Skintidraudžiama”. Tė
vas sumanė pirkti geliu, nu- 
neszti in bažnytėlė ir paaukoti 
Marijai. Visas vargas buvo ta
me, kad nesimatė niekur žmo
gaus, kuris galėtu geliu par
duoti.

Tėvas iszejas isz sodo nuėjo 
keliu vedaneziu tiesiai in baž
nytėlė. Abiem kelio pusėm žy
dėjo neužmirszuoles. 'Tarp sziu 
geliu paraszu nesimatė. Tėvas 
pasilenke ir nuskynė keletą ne- 
u^nirszuoliu, kurias alėjas in 
bažnyczia paaukojo Marijai. 
Kiek pasimeldęs iszejo.

Bet kaip nustebo, kuomet ne- 
pažinstamas žmogus pasakė 
jog jis Tęva R. arcsztuoja del 
to, kad nes’ilaike griežto ins'a- 
kymo ir skynė gėlės. Nepažins- 
famasis sustatė protokolą at
mesdamas Tėvo R. pasiteisini

Europine Kare
NAZEI SUSZ 
KISZKUS ST

1,500 
M

Draga. 
su pagialb 
aresztavojo < 
studentė kurie 
ti. Devyni isž t 
kos ussžąudyti. 
Vokiszku apsiginklavusiu ka- 
reiviu patrullęoja .ulyczias vi*" 
sam mieste. Valdžia'uždare .vi
sus universitetus, jir’ kolegijas'- 
nes tose mę-kyklAse'; daugiausia 
studentai dare sutartis priesz 
valdžia'. Czekai Spiresi kadWo-

ukętancziąi -

US 
b

š palj^ijosj 
bzekiBi

karęivei •

kiecziąi sugražintu jiems už-, 
griebta tėvynė..
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LAIVAS PATAIKĖ IN TOR
PEDA, 200 ŽMONIŲ ŽUVO.

London. — Holandiszkąs lai
vas “Simon Bolivar”, nusken
do Žieminėse mariose, patai
kindamas povandenini torpeda., 
ir tuojaus nuskendo su beveik 
200 žmonių. Ant laivo tame lai
ke radosi apie 400 žmonių. Bū
vi) tai vienas isz didžiausiu ta- 
voriniu laivu kuris nuskendo 
laike szios kares. Kiti laivai ; 
-iszgialbejo isz skenstanezio 
laivo 260 ypatų.

\ :-
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mokykla atdara ir 8 vai. kuo
met mokykla uždaryta.

3. Dirbantieji nepilname- 
cziai reikalauja turėti metu 
certifikatus.

4—Nepilnamecziai, tarpe 14 
ir 16 metu negali dirbti iszdir- 
bimo, Ikasymo ir pan. pramonė
se ir negali dirbt tuose užsiemi- 
muose kur tur operuoti ar da
boti keliamajas maszinas ar a- 
parata arba prie jegu varoma 
maszinerija, apart afiso maszi- 
nu Jie nepavėlinti varyti mo
torinius karus ir negali dirbti 
kaip pagelbininkai ant tu karu 
ir negai būti samdomi vieszosc 
pasiuntiniu taniystese (Mes
senger įservice). Dailinant laik- 
raszczius jie gali dirbti ar 
priesz ar po pietų (vidurdieni'; 
bet tik valandose tarpe 7 isz 
ryto ir 7 tos valandos vakare.

—F.L.I.S.

“Saule” Geresne 
Už Angliszkus

Laikraszczius
Gerbiama Redyste:

Prisiuncziu užmokesti už t 
laikraszti “Saule” ant viso 
meto. Asz skaitayA^Saiule” 
jau 35 metus nes yra vienas isz 
geriausiu LietuviszkP laikraisz- 
cziu kokis sziadien iszeina, ku
riame randu visokiu naujien- 
nu, pasakaieziu ir kitu nau
dingu istraipsneliu, kurie mane 
labai užima ir patinka. Mano 
duktė irgi!myli skaityti ‘Saule’ 
neis jai geriau patinka ne kfiip 
Anglisizki laikraszcziai. Acziu 
szirdingai, kad nesulaikote 
man laikraszczio. Lieku su 
pagarba, jusu sena skaitytoja,
MRS. VALERIA JUNAS, 

isz Scranton, Pa.



SAULE HANOY CITY, PA.
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Kas Girdėt
Daug skaitome ir girdime 

apie nepaprastus testamentus 
kokius žmones priesz mirti pa
lieka ir padaro bet galime 
džiaugtis kad senovės laikuose 
buvo da juokingesniu testa
mentu. Pavyzdin: Edwardas I, 
karalius Anglijos, kuris mirė 
1330 mete, paliepė priesz savo 
mirti savo sunui, Edwardui II, 

! jo kuna pakol 
nuo kaulu. Po 
rma .palaidot o 
Į^ht atminties 

R s pa sikele-

likti turtingu sklypu nes Mas- 
kolei jau baigia praszvilpti už
griebtus cariszkus skarbus o 
nuo žmonių jau nėra ka pleszt.

Žinoma kad tenais nesuras 
gryna auksa ir nerinks ji sau
jomis, tik turės ji jeszkot isz 
žemes o ant galo Bolszevikai 
su auksu nenupirks sau garbes 
ir gero vardo pas kitus sklypus, 
nes ju vardas likos aptersztas 
visokioms žadinėtoms ir prasi
žengimais kokiu už carįszku 
laiku nepildydavo. Bolszevikai 
tik tada aplaikys paguodone 
nuo viso svieto, kada permąi-Į 
nys savo valdžia ir duos gyven- 
toarnas didesnius palengvini
mus bet iszrodo, tai yra toli 
nuo to.

$1,000 Dovanoms Už'szIRPULING
j

Straipsni “Apie 
Demokratija”

Town Hall, New Yorke siū
lo $1,000 dovanoms už geriau
sia atsakymą in klausymą 
“What Does American De
mocracy Mean to Me?” Pirma 
dovana, isz $500., antra $200., 
treezia $100. ir 20 kitu dovanu 
po $10.

Straipsniai netur būti dau-^ ne
ginus tūkstanti žodžiu ir turi 
būti paraszyti ant popieros

---------------------------------------   ------------------ ■ ; »

\S IR TEGUL DIEVAS MARU
NEPAPRASTAS

ATSITIKIMAS
TURĖJAU NEFAPRASTA 
PRIJAUTIMĄ, KADA PA- 
MACZIAU JO PRAVARDE.

apie 
is kuris ta- 
apleido na-

Kadą, buvau mergaite, 
14 metu, mano bro 
da turėjo 19 metu, 
mus kad instoti in kariuome-

Po menesiui Įniko, motina 
aplaike nuo jo pqstkarte kad 
ji'sai yra sveikas ir neužilgio 

vienos puses, atspausdinti jei- paraszys laiszka. Po 15 metui 
• • 1• 1* 1*l**1*v

UŽMOKA!
KURIS ISZTIKRUJU IR 

ISZSIPILDE.

.. 'z.eki -zkn- 
"■patrijotas rei- 
F jo mircziai jo 
Au Ant bubnines

virinti taip ii; 
hunas atsIgfl 
tam palMra 
kaulus p^H 
prieszais^M

. liūs.
. S J^ubaę'S 

AitfOi'ir dij 
kalavo ’kaifl 
skūra iszdwR
skuros ir uždėtu ant bubno. Ti-

' kejo jisai k$d balsas tokio bub
no iszgazdys visus jo nevido
nus, panasziai kaip jis iszgaz- 
dino juos ant kariszku lauku už

. savo gyvasties.
Kunigaiksztis Mirandale, ku

ris mirė 1923 mete, paliepė sa- 
• vo kuna suszerti žuvims kurias 

augino per penkiolika metu.
Tūlas Amerikoniszkas tur

tingas farmeris paženklino 
kaipo savo sukcesoriu savo my
lima lezerepoka o tarnaite, kuri 
jam buvo isztikima per daugeli 
metu, paženklino kaipo globėja 
jo szunies ir viso likusio turto.

Ana diena Angliszkas sūdąs 
Manchester!, Anglijoj, perkra
tinėjo akyva teismą: vyras mo
teres atsisakė mokėti rokunda 
už paperosus surūkytus per jo 
paezia, sztorninįas ji apskun
dė už skola, na ir isz to kilo 

-U?’kjtfąs klaiisvmas.. Braranto-
ihobiliaus nelaimėje bet Ida 
iszliko gyva ir nutarė susirisz- 
ti su juom mazgu moterystes 
ir po smert būti jam isztikima 
■lyg grabo lentos. Ida užmovė 
žiedą ant pirszto savo mirusio 
mylimo o kunigas James Quim
by, isz Metodiszkos bažny- 
czios, atkalbėjo tam tinkamus

- - poterius. Po tam tas pats kuni
gas atlaike gailės pamaldas už 
mirusi.

Blogos žinios apibėga grei- 
cziau tarp žmonių ne kaip ge
ros.

Lai žmogus padaro ka gero 
tai nesujudins kaimynu visai 
bet tegul padaro ka blogo tai 
žinia prasiplatins žaibiniu bu
du nuo burnos lyg burnos, kaip 
per reidio.

Kiek tai musu artimu nuken- 
czia nekarta nuo tokiu terliniu 
telegrafu! Juk visokios nelai
mes gali visus patikti ar szia- 
dien ar rytoj, sziadien apjuodi
name savo artimus o rytoj tieji 
patys mus apjuodina. Paskalai 
ir liežuvei nežiūri kuom tu esi, 
vis tave pasieks.

Rūpinamės daug reikalais sa
vo artimu bet apie save visai 
nesirupinam. Apjuodinanti pa
skalai atnesza rūpesti ir nelai
mes ant žmonių o toki, kurie 
tuos paskalus arba liežuvius 
praplatina, užsitarnauja ant 
didžiausio paniekinimo arba 
kartuvių.

Didesne meile del savo arti
mo atnesz didesnius suramini- 
m n 5 
d^u kuria kūdikis buvo už
dengtas.

—----- .--------------

JA ->
ISZGELBEJO

MEILE DEL SZUNS INSTU- 
ME JUOS IN KALĖJIMĄ.
Scranton, Pa. — Priežodis 

sako: “Jei myli mane, mylėk ir 
mano szuni,” bet kitaip buvo 
su Miku ir Jokubu Wolinskais, 
'ant kuriu tasai priežodis neisz- 
sipilde. Abudu brolelei buvo 
taja diena gerai užsitraukia ir 
važiavo isz miesto. Sedia in ka- 
ruka, pasodino szale saves my
lima szuniuka o nors ir norėjo 
južmoket ir už ji penktuką bet 
kunduktorius ant to nesutiko. 
Pasidarė karukyje maiszatis 
kad net visi pasažierei iszlekio- 
jo laukan. Brolelei likos užda
ryti kalėjime o mylima szuniu
ka npsiunte namo nes jis nebu- 
vo^melcam prasikaltęs. Dabar 
ibroliukhi-4nres užtektinai erge
lio ir galės apsvarstyt ar užsi
mokėjo tiek daryti ergelio už 
mylima szuhyti.

VALDŽIA APLAIKE GERA 
PELNĄ NUO ARIELKOS.
Washington, D. C. — Mene- 

sije Oktoberio valdžia aplaike 
gera pelną nuo gerymu nes ta
me menesyje surinko 6,378,063 
dolerius akcyžes nuo visokiu 
svaiginancziu gerymu. Vien 
tik už arielka surinko $2,479,- 
077 o už alų surinkta $2,355,- 
221.

KRITO NEGYVAS KAS
DAMAS KAPA.

Ogdensburg, N. Y. — Edga
ras M. Pinney, 77 metu am
žiaus, duobkasis ant czionaiti- 
niu Katalikiszku kapiniu, kri
to negyvas kada kasė kapa del 
mirusio savo draugo. Daktarai
nutarė kad senukas mirė szir- 
dies liga nuo pervirszinio dar- 
įbo. ..  _

KAD ISZGANYTI PACZIU- 
LES DUSZIA, PERE JAI 

KAILI KAS DIENA.
Yonkers, N. J. — Vida la Fa- 

da, 30 metu, likos paszauktas 
priesz magistrata ant iszsitei- 
sinimo del ko pasielgdavo su 
savo prisiegele nemandagei ir 
nedorai. Motere pasakė sudžiui 
kad in laika szesziu menesiu, 
nuo kada už jo isztėkejo, aplai
ke apie dvylika žandiniu nuo jo 
su kumszczia ir net iszmusze 
jai du dantis. Bet vyras neuž- 
ginezino teisybes aiszkindamas 
kad priesz vinezevone padare 
su ja sutarti buk už kožna isz- 
tarta bjauru žodi, kad jai vy
ras uždarytu lupas su kumsz
czia, na ir iszpilde duota žodi, 
del geresnio iszganymo jos du- 
szios. Sudžia pasakė vyrui kad 
mažiau rūpintųsi iszganymu 
duszios jopacziules nes tas pri
guli vien tik prie jos ir geriau 
padarytu kad suvaldytu savo 
kumszczias nes jeigu taip atei
tyje pasielgines tai turės ji u'ž- 
daryt kalėjime ant pakulos. Vi
da prižadėjo pasielginet su pa-

gu galima ir pacztu pasiunsti 
“Essay Contest Editor” Town 
Hall, 123 West 43 St., New 
York City. Bus sprendžiami 
pagal tinkamumo, originalisz- 
kumo, nuoszirdumo ir aiszku- 
mo. Jeigu straipsnis paraszy- 
tas kitoj kalboj ne Anglu, tai 
reik pasiunsti Angliszka ver
tima. Reik pasiunsti neveliaus 
Gruodžio 4 d., 1939 m.

'Town Hall, kuris remia szi- 
ta straipsniu kontesta, geriau
sia žinomas del savaitiniu ra
dio programų “America’s 
Town Meeting of the Air”. 
Tukstancziai klausytoju viso
je szalyje pasiklauso szitu dis
kusijų, kiekviena ketvirtadie
ni nuo 9:30 iki 10:30 vai. va
kare Eastern Standard Time.

Remianties ant senoviszku 
Naujos Anglijos miestiniu su
sirinkimu, kiekvienas progra
mas siūlo koki tautiszka prob
lema, kuria diskusuoja poli- 
tiszkus vedėjai, garsus raižy
tojai ir mokslininkai, duodant 
savo skirtingas nuomones. Už
baigus prakalbas kalbėtojai at
sako publikos klausymus. Se
kantieji yra szio sezono sub
jektai — “Putting 10,000 Męn

“Jusu malonybe, asz uždir
bu 22 dolerius ant sanvaites, 
esmių neiszlaidus žmogus ir 
czedinu kožna skatikėli bet 
mano pacziule yra labai iszlai- 
di motere ir kaip tik parnesz'u 
pede namo tai už keliu dienu 
jau nesiranda ne centelio. Ana 
sanvaite isz mano pedes pasi
ėmė 12 doleriu! ir nusipirko 
sau nauja skrybėlė ir szlebe ir 
tai jau szeszfta szimet o namie 
nebuvo kas valgyt.”

Sudžia davė porelei gera 
■pamokslą, sutaikė ir paliepė 
eiti namo ir gyventi sutikime 
ir nieko nepikinet, pakol vy
ras pats neduos pinigu ant pa- 
redu. Moterele prižadėjo to pa
liepimo laikytis.

vėliaus, neaplaikia jokio žo
delio, ar jisai įsveikas ar gyvas 
maneme kad jau jis yra negy
vas.

In ta laika, mano tėvai par
davė narna ir iraisikraluste ki
tur. Asz apsivedžiau ir gyve
nau laimingai mažam miestely
je vadinamam Norfolk.

Tula diena vasaros laike, 
kada pradėjau czystyt stuba, 
kas tokis pa'ba'ladojo in duris, 
atidariau, paregėjau koki tai 
agenta stovinti ant trepu. Ne- 

i turėjau tada laiko su juom
■ kalbėtis, bet jisai užsispyrė 

man parodyt knyga, kuria par-
■ davinėjo apie namini paredka
• ir visokius darbus. Ant galo
■ sutikau ja peržiūrėt ir persi

tikrinau, ka joje randasi daug
L naudingu patarimu dei gaspa-
■ diniu, sutikau ir pirkau.

Kada perskaieziau kvitą, pa-
• teminau jo pravarde Lewis 

Bush. Nusistebėjau labai, pa-
■ jutialq savyje koki -tai nepapra

sta prijautimą, nesi asz turėjau 
broli tokiu vardu, 
vau maezius per l'i metu. Ta
da agentas prakali ėjo in mane: 
“Duotau nežino k a, kad gale-

i save;r. tėvus, nes

kurio nebu-

0 tau pamatyt
v~,r. * ;Kad jos^tp ras In vo ■

SZIADIEN RANDASI DAUG 
PANASZIU MOTERŲ.

Scranton, Pa. — Kada Gia
como Mamerala parėjo namo 
isz darbo, nerado savo mylimos 
prisiegeles, peczius buvo užge
sęs ir name didelis neszvaru- 
mas. Kada užklausė kaiminkos 
kur jo motere, toji atsake kad 
iszvažiavo automobilium su ko
kiais vyrais in artima rodhau- 
,ze. Nuėjo nulindęs žmogelis ir 
pradėjo iszmetinet locnininkui 
kad tasai priglaudžia veduses 
moteres po savo pastogia su 
svetimais vyrais. Isz to kilo 
barnis ir vyro Italijoniszkas 
kraujas užvirė piktumu bet ir 
pacziule toje musztyneje daly
vavo kuri pagriebė peili isz 
ranku vieno vyro ir dure su 
juom in szona savo vyrui. Lai
ke sumiszimo nelaba motere 
dingo su savo prielaidiniu ne- 
žine kur. Vyra nuveže in ligon-

cziule mandagiau o jeigu reikes bute kur kovoja su mirezia o 
iszganymo jos duszios tai eis in pasiutiszkos moteres palicija 
bažnyczia. — da nesurado. __ ..

mus. Tėvas siūle nepažinstama- 
i jam ežia pat pabaida užmokėti
— nurodymas, kad už puses va
landos iszplaukia laivas. Nepa-

Tevo R. jau baigėsi atosto- žiinstamasis su tuo nesutikęs, 
gos. Jis ryt anksti iszvažiuoja del to, kad neturejas ingalioji- 
traukiniu isz savo gimtosios mo bausme ežia pat invykdyti. 
bakūžėlės in tolimus misijų Tėvui R. reikėjo vykti in nuro- 
krasztus: toli nuo mylimu tevu-j 
ežiu ir giminiu in nežinoma sza- 
li tarp laukiniu — nekultūrin
gu žmonių.'Sunku skirtis su nu
mylėtais laukais, su gražiomis 
pievomis, su brangiąja tėvynė.
Dar sunkiau atsisveikinti su te- 
vucziais, nes gal atsisveikini
mas paskutinis.

Tėvas R. vaikszczioja po sa
vo kambarėli ir galvoja apie 
tolimas nepažinstamas aveles; 
apie sunku bet malonu darba 
Kristaus vynyne. Ji's vos dar 
baigės mokslus, pilnas jaunat
ves jėgos, nori visa tai paszves- 
ti Kristui nežiūrint daromu 
kliucziu.

Visai prieszingos mintys kan
kina Tėvo R. namiszkius. Jis 
tai jauezia, bet visa paveda ge
rosios Motinos Marijos globai.

Naktis praeina Tėvui R. be
simeldžiant ir besiruosziant ke
lionei.

Ryte, su mokamu kuklumu ir 
ramumu, atsisveikina ir, bever
kiant namiszkiams, sėda in au
tomobili. Automobilis greit isz- 
nyksta netolimo miszkelio už
sisukime. Tėvas valdosi, vir- 
szuje neparodo neramumo bet 
szirdis krutinėję verkia.
Kol Tėvas prasiblaivė isz per

gyventu inspudžiu sūkurio, au
tomobilis privažiavo stoti. Tė
vas R. nusipirko in artimiausi 
uosta bilietą ir traukinys peuž- 
ilgio apleido ginataji miesteli.

' Greit beg-o žinomi laukai, 
1 kaimai, miesteliai. Tėvas R. 
’ žiuri taip indomiai per vagono 

Laim-a in _wiUnkes. taj’twiUlk-

Vargingas sziauczius viena 
diena pasitiko su kareiviu, ku
ris isz priežasties ilgos keliones ( 
buvo labai nuvargęs o ant už- 
klausymo atsake, jog atliko il
ga kelione, idant gautis in sa
vo pulką, jog jau beveik iszda- 
ve visus savo pinigus kokius tu
rėjo ir nežinojo kaip gausis prie 
savo pulko.

Nuvargęs veidas tojo karei
vio ir jo apsakymas, sujudino 
szirdi sziaucziaus kuris pats 
vos gyveno. Nusivedęs pas save 
davė jam pavalgyt ir iszsigert 
o kada kareivis pasidrūtino ir 
truputi atsilsėjo sukrapszte 
jam sziek tiek pinigu, idant ga
lėtu sau nusipirkt bilietą ant 
trūkio. Po tam nuvedė savo 
sveczia da ant stacijos. Eidami 
ant stacijos, kareivis tankei isz- 
tardavo:

— Tegul tau Dievas szimte- 
ropai užmoka už tavo gera szir
di kad man vargszui prigclbe- 
jai!

Prie atsisveikinimo iszeme 
isz kiszeniaus popierele, kuria 
paduodamas savo geradejui ta
rė:

— Ant tos popiereles yra už- 
raszas, kaip galima padaryt ge
riausi juodyla czebatams. Daug 
pardavinėjau jo musu aficie- 
riams ir tikiuosiu jog ir tu pa
darysi ant jo gera interesą.

Kada sziauczius sugryžo na
mon, bandė tuojaus daryt juo
dyla ir tuojaus persitikrino ge
ruma jo. Pradėjo szale savo 
sziauczystos iszdarinet juodyla 
ir ne poilgam pastojo turtingu 
fabrikantu. > A■x **'■ ’■»" ' ' * ■ ■

tam motina pati 
„□goie frueižnos bet likos su
rasta in laika ir nuvežta in li- 
gonbute. Badai duktė pasveiks. 
Vyras moteres sake kad jo mo-

■ tere sau perstaltinejo buk jos 
' duktė mirė o toji kuri randasi 
' namie, tai svetima motere.

P;1,'zwll^kaiminka/p9r] 
-dAo pinigus bet iszgere/^uciįn 
banka tai niekas

žmogus ir c 
kur buvo j( 
nežinojo.

In tris sanvaites po laidotu
vių, kaimynas atėjo pas naszle 
pasiskolinti kokio tai ukiszko 
padaro. Besznipinedamas po 
tvarta užtiko mirusio gaspado- 
riaus “banka” sziene. Buvo tai 
didele bleszine kurioje radosi 
daug aukso, bumaszku ir sidab
riniu pinigu bet kiek ju buvo 
tai naszle apie tai užtylėjo. Ant 
giliuko kad kaimynas užtiko 
skarba nes naszle už keliu die
nu ketino parduoti farma ir va
žiuoti pas savo seseri in Chica- 
ga.

TĖVAS NUŽUDĖ PACZIA, 2 
VAIKUS IR PATS SAVE.
Scarboro, Me. — Kaimynai, 

matydami iszeinanczius durnus 
isz namo Williamo A. Rowe, 
nubėgo pažiūrėt kas ten atsiti
ko. Kada užgesino liepsna, ra
do ant grindų keturis lavonus: 
paczios dvieju vaiku ir tėvo. 
Visi turėjo kulkas kuliuose. 
Vyras visus nuszove ipo tam 
pats tokiu budu užbaigė savo 
gyvastį.

MOTINA MATE KAIP JOS 4 
VAIKAI SUDEGE ANT 

SMERT.
Kingston, Ont. — Kada Mrs. 

William Taylor sugryžo namo, 
pamate narna liepsnose. Inbego 
su kliksmu in narna bet turėjo 
greitai iszbegti. Nelaiminga 
motina stengėsi iszgialbet savo 
keturis mažus vaikus, isz de- 
ganezio namo bet visi jos sten- 
gimai nuėjo ant niek. Vaikai 
turėjo nuo J6 menesiu lyg 6
metu amžiais. Jos vyras dirbo 
su Kanadis^kai inžiniereis gir- 
rioje toli n n namo.

NUŽUDĖ PACZIA UŽ TRIS 
CENTUS.

Harrisburg, Pa. — Wilbur 
Ashton taip insiuto ant savo 
paczios kad toji turėjo tik sep
tynis centus kada jis jos pa- 
prasze deszimtuko ant tabako, 
kad pagriebęs mėsini kirvuką, 
uždavė jai per kakla taip smar
kiai kad vos nenukirto galvos. 
Motere mirė ant vietos. Po 
tam nubėgės ant virszaus pa
griebė revolveri paleisdamas 
sau kulka in smegenis ir atli
ko ant vietos. Kaimynai užti
ko abudu lavonus ant rytojaus. 
Porele neturėjo vaiku.

' dyta nepažinstamojo vieta.
Kuomet bausme buvo invyk- 

dyta ir Tėvas R. atvyko in uos
ta laivas jau buvo iszplaukes, 
Kitas laivas plauke in norima 
vieta už dvieju savaieziu. Tė
vas, matydamas tame Dievo 
valia, ramus gryžo isz uosto in 
miestą pas savo ^pažrnstaijna 
kunigą.

Po keletą dienu Tėvas R. 
; skaito laikrasztyje, kad laivas 
“Malta” kuriuo norėjo plauk
ti, per audra su visais kelei
viais, nuskendo. Tuomet tik 
Tėvas R. suprato, kad Marija ji 
iszgelbejo isz baisios mirties už 
keletą neužmirszuoles žiedu.

ki ekspilozija kuri sužeidė vie
nuolika žmonių ir suardė be
veik visa skiepą.

Baltimore, Md. — Petny- 
czioje davėsi czionais jaustis 
smarkus drebėjimas žemes ku
ris sukratė daugeli namu ir 
iszbaugino gyventojus bet ma
žai padare bledes.

ANT LIETUVISZKO 
BALIAUS.

Senyva mergsze in savo prie- 
telka: Ar žinai Mariuk, :as 
Juozas dreiveris su manim nori 
paeziuotis ?

—■ Mare: Ka tu kalbi ? O
—• Mare: Ka tu kalbi ? O 

gal ir eisi už jo ?
—■ Ona: Kur ežia tau, tokis 

ba isus,, vėsink pasikartau.
— Mare: To nedarykie. Ge

riau tekek už jo o pamatysi, 
kad jisai už menesio pats pa
sikars.

Mussolini Varo Eroplana

Samdymas Nepilna- 
mecziu Vaiku

Suv. Valstijų Vaiku Biuro 
vedėjas, iszleido taisykles, ku
rios lieczia samdymą nepilna- 
mecziu tarpe 14 ir 16 motu, po 
Fair Labor Standards Act of 
1938. Szitas instatymas lieczia 
visas industrijas, arba pramo
nes, kurios gamina tavorus 
tarpvalstiszkai komercijai.

Nepilnamecziai nuo 14 iki 16 
metu gali dirbti tik pagal se- 
kaneziu aplinkybių —

1. Jie gali dirbti nedaugiaus 
40 valandų, kiekvienoje savai
tėje, kuomet mokykla 
kliasu ir nedaugiaus 
’kiekvienoje savaitėje 
mokykla yra atdara.

2. Daugiausia valandų in 
diena.yra 3 valandos, kuomet

nelaiko 
18 vai. 
kuomet

PAWaLIu
London. — Vokiszkas laivas 

“Gloria,” kuris plauke su 
kvieczeis, likos suimtas per 
Angliszkus kariszkus laivus ir 
visas jo tavoras užgriebtas pex* 
valdžia.

GERI PATARIMAI* 
VISIEMS.

— Jaigu save pergailėsi, ta
da pasigert gali.

— Jaigu motere namie ge
ra, tai buna linksma visada.

— Jaigu dievobaimingi tė
vai, tai buna jiu vaikai geri.

— Turi isz jaunuomenes 
mokytis kaip su prieszininkais 
galetis.

— Turime su mažu mėginti 
jeigu norime ka svarbaus pra
dėti.

— Katras žmogus mėgsta 
daug kalbėti, tas negali darba 
dirbti.

— Jaigu liga in tave inei- 
na, dusziai ant įsveikatosTszei- 
na. —

— Ne bus per vėlu, jaigu 
senatvėje pasitaisysi, negu pa
taisa iki smert vilkisi.

— Jeigu Jnkazu^/Dievo ir 
valdžios neklausysi,yla i ant 
svieto nieko nebiįefcn

— Kada-piunas buvau, sa
vo teveliu neklausiau;' kaip 
dabar pasenau tai savo vaiku; 
kl°usa/u.

— Žmogus priesz Dieva ne
atsakys, jaigu jo kaimynas sa- |į 
vo duszia pražudys; savo du- 
szia 'turi saugoti, kad pats jos • 
nepražudytu. $

Idant parodyt savo žmoniems kad jis nebijo varyt ero- 
lana, Mussolini ana diena iszleke in padanges pats vienas. Isz 
-savo keliones sugryžo pasekmingai. _________

§ Belgija ir Luksemborgas * 
iszsiunczia in visas dalis svie- •*

* Į* s.
•to kas minuta už 33 dolerius'y
vertes visokiu brangiu žem- 
cziugu.



Žinios Vietines Isz Visu Szalin
■ —■ Utarninke pripuola baž

nytine szvente Apieravojimas 
Szv. P. Marijos.

— Seredoje pripuola Szv. 
Cecilijos, muzikos patron'kos.

— Ketverge turime Deka
doms Diena arba Thanksgiv- 

g diena, kuria tai paskyrė 
’identas Rooseveltas ir gu- 
atorius Pennsylvanijos 

senos dienos 30
o. Prezidentas Roo- 

taja diena 
daugiau lai- 

ant Kale-
valstiju ap- 

diena 30ta o 
szventes 23 ir 30

jeszko naktiniu 
turi paprotį at-

kas jiems in nagus 
duodasi. 'Palicija tyrinėja apie 
tuos pauksztelius ir jau kelis 
turi nužiurejime.

—* Subatoje kunigas Czes- 
na suriszo mazgu moterystes 
Veronika Vasiliauckiute isz 
New Bostono su Juozu Klatka 
(Jingle) isz Park Place. Po su- 
gryžimui jaunavedžiu isz Cle-

SAULE”

KALNAS SUGRIUVO ANT 
VISO MIESTELIO.

Geneva, Szvaicarija. — Isz 
priežasties tankiu lietu, nusly
do dalis kalno 'Chavalard, ku
ris beveik visa miesteli Martig-j 
ny užgriuvo ant 45 pėdu. Ant 
giliuko gyventojai iszgirdol

ISZ LIETUVOS
BANDITAI NUPJOVĖ MISI- 

JONIERKAI PIRSZTUS.
Kwang- Su, Kinai., — Lon

dono konsulis iszvažiavo jesz-
koti dvieju Angliszku misijo-1 dundėjimą kalno ir dasiprato 
nieikui, kurios likos paimtos in ' apie prisiartinanezia nelaime | 
kalnits per gauja Kiniszku bau- ir iii laika iszbego iii saugesne j 
ditu, tykisle iszpirkimo.

Moteres likos paimtos trys 
menesei adgal, artimoje Ming- 
Wan-Pu ir laikytos per baudi- Į 
tus. i 
jos randasi pas juos nelaisvėje 
nusiuntė konzuliii po viena 
pirs'zta pavogtu misijonierku 
reikalaudami už kožna po de- 
szimts tiikstanczius doleriu nuo 
valdžios, o jeigu neužmokes 
in paskirta laika, tai abi bus 
nužudytos. Todėl konzulis 
iszkeliavo iii fenais tiksle isz- 
piikimo nelaimingu moterių.

i vieta. Tik asztuoni žmones li-
I kos sužeisti kurie nespėjo pa-1 
bėgti nuo krintaneziu akmenų. |

PAVYDULINGAS VYRA? 
PERSEKIOJA TARIAŽ1AJI

SAVO KONKURENTĄ'.
Prie Vendžiogalos gyvenai 

vienas ūkininkas, turintis apie 
40 metu. Apie tiek metu ir jo 
pati. Jiuodu sugyvena nebi7> 
gai, bet ūkininkui insltrigo gal- 

ivoj mintis, jog vienas kaliny- 
i nas lenda prie jo paezios. Pavy- 
.dwlingas vyras pradėjo s'aVn 
Ikaimvna persekioti užpuldinėti I , ‘
ir grasint užmuszti. Njm’s taria- 

,masis meilužisJisi/Hemane prieš 
svetimos moteres gretintis, bet 
pavydulingas vyras nedave sa
vo kaimynui gyventi. Perse
kiojamas žmogus pabėgo ikz 
namu ir atsikėlė gyventi Kau
nan. ;' '

Tas nenormalus pavyduliau'- 
tojas ir Kaune žmogui neduoda 
gyvent; atvažiavęs Kaunan .už
puldinėja, grasina nužudyti. *

Persėki o j amas pilietis pąvy- 
duliautojui iszkele baudž. byla.

Dabar tas pavydiuliautojas 
renka liudytojus ir kitokius 
tyrinėjimus ir nori inrodyt jog 
kaltintojas tikrai “meile me- 
džiojas.”

Banditai ant ženklo, kad | UŽSMAUGĖ SAVO MOTINA
PO TAM JOS LAVONA 

SUDEGINO.
Czenstakava, Lenk.,— Arti

mam kaimelyje Borki, Rože 
Szymanska, papilde baisia žu- 
dinsta ant ^savo 64 metu am
žiaus mo'tinos, užsmaugdama 
ja ant įsmert.

Po iTŽsmaugimui senos mo
tinos, nujvillko lavona ant pa
stoges ir nuėjo , ant atpusko. 
Sugryžus namo, nuėjo ant pa
stoges, kuria uždege tiksle pa
slėpimo savo baisaus darbo. 
Po užgesimui liepsnas per kai
mynus, surado apdegusius kau
lus ir praneisze apie tai polici
jai. Per tyrinėjimą policija 
dasiprato keno tai darbas ir a- 
resztavojo nelaba duktere, ku
ri ant galo prispirta per poli
cija, p risi pažino prie visko. 
Priežastis nužudymo buvo to
kia, dukrele nužudė savo sena 
motinėlė už 150 zlotu, del nusi
pirkimo szlebes, kad galėtu nu
eiti ta vakara ant vakaruszku.

be pavelinimo Į ---------------------------
PALEISTUVYSTE TERP

TURTINGU VYRU.
S t r au dsbu r g, Vok.—D vylik a 

žymiu vyru isz turtingu szei- 
niynu 'likos aresztavoti už pa- 
leistuvinga gyvenimą. Kada 

i viskas iszsidave, szeszi isz ju 
atėmė sau gyvastes isz sarma
tos, kad ju bjaurus daibelei 

Policija surinko 
pravardes apie 

szimta tokiu vyru; senu ir jau
nu, mergini^ ir moterių, 'terp 
kuriu randasi ir žymiu moterių 
ir merginu turtingu iszeimynu.

Tie iszgamos laike paleistu- 
vingas urvas, in kurias atsi
lankydavo moteres su sveti
mais vyrais — ir vyrai su sve
timoms moterimis. Nekurie 
prikalbindavo jaunas mergi
nas, kad įsu jais eitu in taisias 

, vietas su kurioms - pasielgda
vo žveriszkai.

iszsidave.
. , . , i davadus irvelandp, apsigyvens jie Park1 

Place.

y— Musu Szv. Juozapo Lie- 
tuviszkas koras laikys savo 
6-ta metini Naujo Meto Pasi
linksminimą arba New Year’s 
Eve Erotika, Nedėlios vakara, 
31 Decemberio, Norkevicziu 
svetainėje, pradedant 10 va
landa vakare ant priėmimo 
Naujo Meto ir atsisveikinimo 
su senu metu. Visokios dova

neles buk dalinamos del svete
liu su sikaneis užkandžiais ir 
bus gera orkestrą kuri įgriesz 
ne tik Angliszkus bet ir musu 
Lietuviszkus szokius ir tas vis
kas tiktai už viena doleri. Ti- 
kietai dabar yra pardavinėja
mi per narius koro. Jeigu nori- ' 
te linksmai praleisti sena me
teli tai atsilankykite ant tojo • 
linksmaus Froliko. Pirkite ti- 
kietus isz laiko kad paskui ne- 
sigraudintumet nes daugelis 
žmonių ketina pribūti isz visu j: 
daliu Pennsylvanijos ant tojo 3 
linksmaus vakarėlio.

NUŽUDE VAIKA DEL 
SAVO MYLIMOS.

Akacija, Italija.,—• Artimam 
mieste gyveno nasizlys, kuris 
sumanė antru sykiu apsipa- 
cziuoti bet mergina kuria jisai

BURDINGIERIUS.

sa-Burdingbosis užpuolė ant 
vo burdingieriaus:

—■ Asz taluf rupuže parody
siu mano mergaite užklupinet. 
Užmusiziu kaip szuni, jaigu eta 
syki paT' ntys’iu kibant prie jos.'BA11' v. T

— asz nežinau, kas tu 
per žnVA^'^ ir kokis tavo bu- 

rri»ixidas? •' "rnspadine nevalė 
iflS'Tauzs. . . , *tmuosi prie duk-

t •^0,r'nir^ufe’ale. Tai tau pri 
OplRĮS U

— ‘-psppĄ _____________
PAR&UmnJDA 4 LOTAI.

DIEVAS GERAI ŽINO KA 
DARO.

V reny, Slavokija.,—Czionais 
ketino atsibutie vinezevone Mi
ko Kvasko, keturias dienas 
priesz tai, kirmėlė inkando jam 
iii ranka, kada dirbo ant lan
ko. Ranka baisiai sutino ir bu
vo pavojuje mirties, todelf ves
tuves buvo pertraukta ant to- 
lymesnio laiko, ir Mikas dabar 
nežino ar kada bus surisiztu 
mazgu moterystes su savo my
lima.

Mikas yra naszlys su keliais 
mažais vaikais. Terp žmonių 
tenaitines apylinkes pasklydo 
paskalas, kad tai bausme Die
vo <uiž nedalai'kyma žodžio duo
to pirmutinei paežiai, kuriai 
prižadėjo, kad su kita motere 
neapsipaeziuos ir neatveš in 
namus moezekos kad panieki
nėtu jos mažus vaikus.

reiszke, kad už jo neteks, nes 
jisai turi vaika nuo pirmutines 
moteres kurio 'balsiai neapken- 
czia. Ka tasai iszgama daro? 
Paėmė savo keturiu mėtų sūne
li, nuvede ji in laukus ir nužudė 
su peiliui. Kada apie tai da- 
girdo policija, užklupo ant 
naszllio namo nakties laike. 
Bet naszlys užsidarė grinezioje 
ir per Įauga pradėjo szauti in 
policija, užmuszdamas du isz 
ju ir sužeidė kelis kitus. Poli
cija ant galo panaudojo asza- 
rines bombas ir tik tada pa
siutėlis pasidavė in rankas 
tersingystes.

DEKAVONES DIENA ARBA THANKSGIVING DAY

'Szimet pre:

—-------o-

zidentas Roosevel-

a arba Thauksgiv- 
diena |butu szyencziama 

jau, tai

tas iszdave paliepimai kad De- 
kavcues dier 
ing 
viena sanvi
yra, A'ovenf 
gelis žmonių 
ko paproezio szventime tosios 
dienos paski 
vemberio mt 
.pripuola 30 ■

szvente. Prezidentas Madiso- 
nas apszauke net keturės De- 
kavones Dienas — visos atski- 
riuose menesiuose. Kitos Deka- 
vpnes Dienos buvo szvenezia-

Kiek Immigracijos
Vizų Praszyta

bet ctAu- mos menesT^ose^JuTajaus, Ą-

Klausimąs: Ar man galite 
|graĮįęsdLkiH<-|

GIRKALNIO VALSCZIUJE 
PLESZIKAI NUSZOVE 

ŪKININKĄ.
Cigelnes kaime, Girkalnio 

vaLs., ana diena ūkininkas Ra- 
cza užpuolė trys nepažistami 
vyrai ir pareikalavo atiduot pi- I 
nigus. Raczas, iszsigandes, 1 
mėgino isz namu pabėgti. Ple- 
szika'i in bėganti Racza pradė
jo szaudyti ir vietoje nuszove. 
Nuszove ūkininką ir pleezikai 
iszsigando ir pabėgo nei pinigu 
nepaeme.

nepames senovisz-

Kiekvienas po 50 pėdu plc 
rtryj.50 pėdu ilgio, arti Lake- 
flkl Parko, prie Steitinio ke- 
■farsiduos pigiai. (t.f. 
|f A. Romans,
El’S. Mill St, St. Clair, Pa.

PANAIKINT 
PLEISKANAS ir 
SUSTIPRINKIT 

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

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

AMERIKIETIS NUTRUCIN- 
TAS PER SAVO SUNU.
Lodžius, Lenk.,— Mažam pa- 

livarkelyje prigulintis prie 
Szimano Nedzinsko, mirė stai- 
gai 'kokis tai Mikola Kruszek, 
kuris nesenei pribuvo isz Ame- 
riko kuri visi laike už turtinga 
žmogų. O kad paskalai pa
sklydo, kad jo mirtis yra nu
žiūrėta, valdžia paliepė iiszkas- 
ti lavona del tyrinėjimo, ir ka
da padaryta sekcija, dakta
rai rado jo viduriuosią truciz- 
na. Krusząko sūnūs prisipa
žino prie žudinstos tėvo, buk už 
tai nutrucino sena tęva, užduo
damas jam laikas nuo laiko 
truciznos prie ko ji prikal
bino jo mylima kuri sake 
kad po mireziai tėvo aplaikys 
palivarkeli ir tėvo turtą. Abu
du likos uždaryti kalėjime.

BAISUS ATKERSZINIMAS 
GIRTO, KURIS GAVO 

MUSZT ANT KRIKSZTYNU.
Krakov, Lenk. — Beveik 

visi gyventojai kaimelio Sady 
likos luiapraiszyti ant kriksžtynu 
pas ūkininką Szvencycki. 
Kada jau visi skirstėsi namo, 
kokis tai Ignotas Borka, pra
dėjo baisiai plakti savo paezia. 
In pagialba altbego vienas isz 
svecziu, kuris kirto su kumsz- 
ezia in veidą vyrui.

Vyras už tai ikerszino sve
cziu i, kad jam užtai atsimokės. 
Vos jisai nuėjo su savo paezia . 
penkiolika szimtu mastu, pate- 
mino kad visa grinezia ran
dasi liepsnoje. Nužiurejimas 
tuojaus puolė ant Borko, kuri 
žmonys mate lipant nuo stogo 
savo kaimyno.

Už tai li'kois nubaustas ant 
tryju metu kalėjimo prie sun
kaus darbo.

§ Miesltas New Yorkas už
laiko 80,000 žmonių kalėjimuo
se ir pataisos namuose, už viso
kius .prasikaltimus ir turi mo
kėti po septynis dolerius kožna 
niinuta ant ju užlaikymo.

riliaus, Mojaus ir Oktoberyj.

tini Ketverga No- 
nesyje kuri szimet 
liena Novemberio. 
erikoniszki prezi- 

savo nuo-deniai kožm's pagal 
mene paskirdavo taja diena 
kaip jam patiko:

Prezidentas Roozeveltas

Prezidentas Andrew Johnson

Bet prezidentas Rooseveltas 
permaino szimet taja diena ant 
23 Novemberio vietoje 30-tos 
'dienos, kad lygiai paskirt Ame- 
rikoniszkas szventes. Bet tam' 
užmanymui ne visi pritaria ir 
senovės žmones ja apvaikszti- 
nes kaip apvaiksztinejo' praei-

Europos szalyse?
Atsakymas: Po instatymu, 

i kuris dabar veikia, 153,774 im- 
migrantai gali atvykti kas met 
kaipo kvotos immigrantai, 
kiekvienas isz tu priskaitytas 
prie kvotos szalies kur gimę. 
Sausio 1 d., 1939 m., isz viso, 
immigracijos vizų užregistruo
ta Amerikos konsulatuose už
sienyje net 513,000.

Didžiausia metine kvota pri
guli Did. Britanijai 65,721, ten 

įtik 16,761 prasze vizos. Kiton 
pusėn, Vokietija turi kvota isz 
27,370, bet gauta net 240,000 

, aplikacijų pradžioje 1939 m. 
. Czckoslovakijos kvota yra 
■ 2,874, bet aplikacijų gamta 
i 36,888. Vengrijoj kur kvota 
j yra tik 869, net 24,842 žmones 
prasze vizų. Lenkijoj 78,409 
žmones prasze vizų, tos szailies 
kvota yra 6,524.

Nuo įsekanczio suraszo gali-

u'kininkas RaczaS vietos žmo
nių labai iszkilmingai palaido
tas.

SZULINY RADO ŽMOGAUS 
LAVONA.

Panevėžio apskr., Krekena
vos valscz., Ibutoniu vienk’e- ' 
my pas ūkininką Aleksa Urbelj 
8 d. Spalio buvo sukviesta tal
ka javams kulti. Po taikos 
szeimininkas vaiszino talkinin- 
kiuis alumi ir degtine. Vyrai 
gere iki vėlaus vakaro. Isz ry
to to ūkininko szuliny rasta, 
žmogaus lavonas. Pasirodė, 
kad tai buvo vienas jo talkinin
ku, Vincas Galvele, 53 metu 
amžiaus.

Prezidentas Andrius John
son užmirszo apgarsyt diena 
Dekavoines 1865 mete todėl atė
jo pas ji dvasiszkieji jam apie 
tai prirnyt. Po tam jis apgarsi
no taja diena szyensti 7 Decem- 
berio,

Thomas Jefferson
5 diena yra viena

Prezidentas
Dekavone

isz Amerik miszku szveneziu 
kuri neatsiž į’mi tikėjimu todėl 
prezidentas 
sonas

Tamoszius Jeffer- 
ja : [©pripažino kaipo

tuose metuose. te matyti vizų padėjimą invai- 
rioso szalyse.

PATARNAVO PONUI Szalis Metine Kvota Kiek Vizų

KROMININKUI. men. 1939 m.
Danija 1,181 3,327

Ūkininke szaukia in tarnaite Finlandija 569 2,302
kuri nuėjo ant virszaus kloti lo- Francija 3,086 4,731
vas: “Ka tu ten Meimuk dirbi Graikija 307 3,267
taip ilgai ant virszaus? Ar ne Italija 5,802 4,047
eisi žemyn?” Lietuva 386 5,606

Tarnaite, kuri yra patogi Norvegija 2,377 13,716
mergaite ir pribuvo pas ponst- Romani ja 377 16,072
va ūkininkus ant tarnystos tik Sovietu Unija 2,712 8,998
tris sanvaites adgal, atsiliepe J Isizpanija 252 3,055
nuo virszaus: “Misiuke, kad Szvedija 3,314 3,305
asz da negaliu.. . ” Jugoslavija 845 6,961

—PLIS

§ Per tuos keturis metus, § Maskole i iszduoda po 35

ŽVERISZKAS ŽMOGUS.
Biržų miestely prie vienos 

moteries pradėjo žiauriai kabi- y 
nelis jos girtas kavalierius. Ji 
pasiszalino h’ inejo in krautu
ve. Pridurmui atsivijo kava
lierius ir paprasze ja isz krau-' 
turves iszeiti. Kavalierius cziu- 
po nuo bufeto svarsti ir kaip 
V. pasirodė svarseziu trenkė 
jai in veidą. Nukentėjusiai su
teikta skubi medicijos pagial- 
ba.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

kada musu vyrukai radosi 
Svietineje Karėje, kareiviai 
mirdavo po keturis kožna mi
nuta o 14 likos sužeisti. Ant to
sios kares Amerika iszdavinejo 
po 5,000 doleriu kas

dolerius ant suszelpimo savo 
senu ir bedarbiu žmonių kas 
minuta o Amerikoniszkos mer
ginos tiek iszduoda ant szilki- 
niu paneziaku ir szilkiniu apa- 

drapanu.

Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskita 
25c. stempomis o gausite p®i 
paczta.

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



tare —

jo valande-

ir sztai ly

Abudu vyrai pažiurėjo viens leisti. Ant galo ir nebijau jo, 
in kita ir valandėlė pamisime turiu asz gerus vyrus kurie 

sutinkam, — - ir padavė klauso manes ir apsaugos ir 
rankas vienas kitan, ant ženklo kai tik jiems paliepsiu tai man

Skaitykite “Saule”

—
SAULE” MAHANOy CITY, PA.

■ ‘"■v.

■
Albertas gulėdamas mistiną 

sau, kaip ežia butu geriausias'GUDRUS ALBERTAS Ju myum.
Jam nieko daugiau ant misliu

'Albertas, buvęs kariuomene- 
įje, buvo gerai iszmokintas kaip 
galima greit prieiti patyka, ne
darant jokio triukszmo ir pra
dėjo kaip katinas slinkt artyn, 

• rodos kad jo gyvastis yra pavo- 
į. jun. Taip szokdamas nuo me

džio in medi ir tarpe ten buvu
siu namu sienų, laimingai dasi- 
gavo pas siena tos grįnezios 
■ties langu kur vadas miegojo.

Ant jo ’'giliuko rado Įauga 
“taftj^rjgjas valandėlė

žiu krautuve ir paliepė duoti 
pryezerio drabužius ir kaip tik į 
kupezius jam atnesze jis tuo-J 
jaus užmokėjo, pasiėmė ir vėl 
leidosi a tgalios in miszka net j 
dulkes kilo paskui jo arklį.

Nujojąs gera gala rado gra
žia vieta, sustojo ir ten jis per- 
sirede in naujus nupirktus dra
bužius. Jie tiko gerai ir jautėsi 
kaip naujas vyras, visai atrodė 
kad yra keliaujantis pryczeris 
o ju apie ta laika tankiai buvo 
matyt jodinėjant tarp žmonių 
pustynese. Jau užsėdės ant ark
lio pradėjo joti link Bartono

neužėjo kaip tik tas svarbus 
dalykas ir visaip mistino kaip, i 

iczia intaisyt gera szposa del to . * ' '
pikto latro kad ilgai negalėtu 
jis užmirsztie. Kaip czia iszsi- 
sukti, kad ant rytojaus ju nesu- 
vedus ir taip sau gulėdamas ir

pradaryti
pastovejas apsiclaire ar kas ne- 
užtemino, po biski pakele langa 
ankseziau ir inszoko viduj in 
kambari. Kadangi jau buvo va- namu kad sztai atsiminė kad 
karas ir suteme buvo, tai inszo- 
kusiain kambarin buvo tamsu, 
atsargiai ten jis judinosi, bijojo 
kad kartais kur nepargriutu 
ant kokio rakando ir nepadary
tu triukszma. Taip po biski 
slinkdamas priėjo prie duriu ir 
palaukes momentą jau norėjo 
pradaryt, bet sztai iszgirdo bal
sus keliu vyru kalbanczius ir 
iszgirdo viena sakant — eime 
in tavo kambari, ten galėsime 
ramiai sau pasikalbėti. Jau Al
bertui nebuvo vietos, greit ty
kiai vėl priszok prie lango, isz- 
szoko in lauka ir kantriai lauke 
kas czia toliaus atsitiks.

Taip Albertas tamsumoj prie 
sienos prisiglaudės stovi ir lau
kia ar kartais ka negales isz- 

irst. Už trumpos valandėlės 
įasirode tam kambaryje szvie

sa., du vyrai inejo, atsisėdo ir 
vela szviesa užgesino pradėjo 
tarpe saves kalbetie. Albertas 
prisiglaudė prie lango, klauso 
ir iszgirdo kaip jie kalbėjo.

Vienas tare in kita, — kasžin
onu kad tam ii-

neturi knygos; vela nelaime, 
turėjo gryžti in miestą gauti 
knyga. Kada jis jojo in miestą, 
susitiko kelis žmones ir visi 
mane kad tai pryczeris.

Kaip tik Albertas turėjo kny
ga, vela pradėjo greit joti per 
miszka ir kada jau buvo netoli 
to latro namu, pastate savo ark
lį geroj vietoj miszke ir pats 
save iszsipurvino ir ėjo peks- 
czias. Buvo gerai pailsės todėl 
nereikejo- nei nuduotie nuilsu
siam ir taip isz lengvo priejas 
prie tu latru narnu duriu, pa- 
barszkino in duris. Nereikejo 
ilgai laukti, atidarė duris sena 
boba kuri iszrode kaip kokia 
sena ragana jog net Albertas 
isz karto nusigando kaip ja pa
mate. Pažiurėjus in Alberta už
klausė jo ko nori. Albertas per
mainęs baisa atsake — tamsta, 
esiu keliauninkas ir paklydęs 
szioje girrioje. — Tai eikie in 
vidų — suriko sene, nes isz pa
vidalo jo pažino kad tai koks 
pryczeris kuriuos nekarta esą 
maczius per ežia jojant. Pada-

gai isz miesto neparjoja su 
tuom nevalninku kad butu pry- 
czeris. Asz nesuprantu kas ji 
taip ilgai gali trukdyti. — Ki
ltas atsake, — nežine kaip jam 
ten sekasi, kartais jis ten nak
vos; butu kvailas vyras kad jo
tu nakti su svetimu žmogum. 
Gal ryte anksti parjos, palaukt 
gali. Ąsz jo nelauksiu lyg ryto
jaus, negalima, ežia svarbus 
dalykas mano gyvenime. Žinai 
ka, kudlocziau, tu busi musu 
pryczeris rytoj, asz manau kad 
toji mergina nesupras. Gaila 
kad Karsona iszleidau in mies
tą, dabar palaukim lyg ryto
jaus, pažiūrėsim kas atsitiks, 
tai tada mes daugiau apkalbe- 
sim ir tuomet žinosim kas rei
kės daryti. — Gerai, lai būna 
kaip dabar yra, pažiūrėsim ry
toj.
Albertas iszgirdes taip kalbant 
net pradėjo ant saves pykti kad 
jis atsitraukė nuo to vyro ku
ris ji ežia vede. Czia jam buvo 
proga iszgelbet savo' mylima 
isz tujatru ranku o czia matyt 
pražiopsojo proga ir viltis jam 
pakidare neatleidžiama už taip 
neprotinga sumanymą.

Nors buvo nusiminęs bet va
landėlė Į^Bsiglines, Albertas 
tarė pats in save, — kodėl asz 
negaliu būti tuom ju prycze- 
riu? Busiu, kad reikes ir gyvas
tį padėti, vistiek busiu, — ir su 
ta minezia jam galvoj skam- 
banczla, atslinko atgalios pas 
savo arkli. Užsėdės leidosi kaip

• padūkęs atgal in miestą ir vis 
; turėdamas ta minti kad būti
pirmos klasos pryczeriu del 
Bartono ant rytojaus kuris tu
ri j^> brangia mylima Mariute.

Kada atjojo in miestą tai dar
■ rado kėlės krautuves atidary-
■ .tas, buvo gal devinta valanda 

vakare. Tuojau nuėjo in drabu-1 legalis.

^^^So^PSpe^esf^aTm^—' ’ 
paszauksiu gaspadoriu tai su ' 
juo galėsi pakalbėt. — Alber- ‘ 
tas inejas in vidų pagarbino 
Dievą, kaip pryczeriui pridera, 
tuojaus atėjo vadas pas ji ir 
pradėjo su juo szneket. Klause 
jo isz kur, ir in kur jis keliauja. 
Albertas jam atsake kad turėjo . 
nelaime jojant per miszka, — 
arkli ne koki turėjau tai par
puolė ir nudvese, tai asz pradė
jau peksezias klaidžioti po 
miszka. Ar tamsta negaleeziau 
pas jumis kartais nusipirkti 
arkli kad galeeziau toliau 
traukti in savo kelione ir atlik
ti savo pareigas.

Vadas tuojaus jam tarė, — 
laime kad tamsta pas mane su
stojai, taip, gali gauti pas ma
ne sau arkli koki tik nori bet 
dabar turi pas mane pernakvo
ti. Ant rytojaus kaip atsilsėsi 
tai asz tau turiu darba, matai 
asz rytoj ketinu vestie puikia 
mergina ir ar tamsta negalėtai 
man patarnauti ? — O kodėl ne, 
su mielu noru, tai yra mano pa
reiga tokiuose dalykuose pa
tarnaut del žmonių. Bet ar tam
sta turi leidimą vestis — žinai 
tai asz to turiu žinoti. — Gerai, 
gerai, — tarė vadas, — rytoj 
turėsiu, tik dabar eik pasilsėt 
— ir parode Albertui vieta kur 
jis turės guletie. Tasai lyg nie
ko nežinodamas nuėjo ir atsi
gulė. Bartonas turėjo viena ge
ra savo pažinstama dranga ku
ris buvo notaras, gyveno jis ne
toli miesto ir jis labai susirūpi
no kaip ežia galėtu jis dasigau- 

. tie pas ji greitu laiku. Neilgai 
■ mislines apsirenge, pagriebė 

geriausia savo arkli ir leidosi 
• kaip padūkęs pats gauti paliu

dymą nes mato kad be to doku
mento negali būti jo vedimas

bemislydamas, iszgirdo per, 
siena lyg rodos kas kalba. Isz,1 
akyvumo Albertas pridėjo ausi 
prie sienos ir aiszkiai iszgirdo i 
tu vyru kalba, — ar tu žinai,' 
Bill, musu vado szposas nuėjo ( 
jau per toli. Jau rytoj jis keti
na vesti ta mergina, ar atmeni 
kaip mes su juom viską drauge 
emem ir dalinomės? O dabar, 
kaip žiurau, tau jis ant mus ne
nori ne pažiūrėti. O a-sz jaueziu 
savo kauluose kad neužilgio 
mums ateis galas ar per ji, ar 
taip, visvien mes neturėsim jo
kios laimes kaip jis apsives.

Kad asz žinoeziau kaip ir kur 
galeeziau surasti tos merginos 
vaikina Alberta, tai kaip tu 
mane matai gyva, asz jam vis
ką apsakyoziau ir mes kartu su 
juom nudetum ta godu grobiką 
kuris mus dabar nori apgauti ir 
paskui iszvaryti. Isz karto mes 
ji nudetum kaip nors, ka tu 
manai apie tai? — Bet tu turi 
suprastie kad jau mes su juom 
gana ilgai būnam tai gelbes 
mumis o jeigu mes ji nudesim, 
mumis nieko nepagelbes, ka 
mes isz to gausim? Nes tu pats 
žinai kad taip giliukningai 
mums nesiseks ir atmink kad 
ar ankseziau ar vėliau busim 
gerai pagauti per jo ta nelaba 
godumą turtu ir busim pakarti 
ar nuszauti. O kas mums isz to
kios pabaigos. Jeigu mums pa
sisektu ji nužudyt ir jo pinigus 

dipt.jjr kur nnr«jypTey/-Įį.^

Daugįu Ne Losz Fut-Bole

Don Herring, 21 metu futbolininkas su Princeton Uni
versiteto kliubu, loszdamas futbole su Brown Universitetu, li
kos pavojingai sužeistas laike loszimo ir reikėjo jam nupjau
ti koja.

latru. — Nes asz esiu Albertas 
Sonis, kurio jus ketinot eiti 
jeszkoti. Sztai asz esiu ežia ir 
dabar vyrai mums bus viskas 
gerai, jus busit turtingi, asz at
gausiu savo mylima ir viskas 
pasibaigs trumpam laike. Neti
kit? Gerai, asz jums daugiau 
ka pasakysiu. Kaip įlies Barto
na nudesime tai asz patarsiu už 
jumis in musu szerifa, kad jus 
man pagelbejot sugautie taip 
dideli latra, tai jums bus viskas 
dovanota ir kaip viskas pasi
baigę tai ka tik jus ežia rasit 
daigtu, pinigu ar 1 a kita, tai 
bus jusu abieju ir uan taipgi 
pasiseks isz szitoiS
traukti mano mylima ir dar 
kartais galėsite ir i žimti szi’ta 
ūke del saves. Na v/rai, ar su
tinkate sų manim, Labar gana 
geraį ąs^ jums daijodžiau kad

skyles isz-

ir patemino szviesa.
Albertas tuojaus pamate ir 

pažino kad tai Bartonas vadas 
isz kur nors parėjo, užsižiebe 
žiburį, atsisėdo prie stalo ir 
pradėjo pats in save murmėti. 
Isz karto Albertas negalėjo su
pranti ka jis ten murmėjo bet 
po valandėlės suprato žodžius 
kaip pats in save kalbėjo:

— Tai kvaile Mare, nenori 
su manim paeziuotis ir gana, 
nenorėjo grąžei tai dabar ji tu
rės priverstinai tėket. — Iszsi- 
eme isz kiszeniaus leidimą kuri 
jis szia nakti parsinesze. — Ge
rai, — tarė, — turiu leidimą, 
turiu pryczeri, ka daugiau reik 
kad gal Bartona pergalėti. Asz 
esiu vadas szios vietos, — ir 
taip perskaitęs popiera po va
landėlės tarė, — dabar kaip ap- 
sipaeziuosiu tai reiks kaip nors
nuddtie ta Alberta nės jis man 
gali padaryti nemalonumu. O 
asz to niekados negaliu dasi-

asz esiu Albertas nes esiu pasi
ryžęs viską atlikti k ilp esiu pa
sakęs.

gal kartais mums (butu geriau ' 
gyventi kitur. Einam dabar, 1 
maeziau kaip vadas iszjojo tai ! 
mums proga eiti ir jeszkoti to 
Alberto ir gal kartais ji rasime, 
tai jam apie viską reik apsaky
ti. Bet ar tu jam gali tikėti kad 
jis paklausys musu? — O, asz 
manau kad jis mus paklausys 
nes jo mylima czia yra ir asz 
žinau kad jis už ja savo gy vasti 
atiduoti pasirengęs yra, einam 
greieziau, — ir pradėjo jie isz 
savo kambario eiti. Albertas 
ta viską iszgirdes, pas in save 
tarė, — dabar tai man yra ge
ra proga, ilgai szitokio invykio 
laukiau, jeigu tik pasisektu bus 
lengva iszgauti mano mylima 
isz Bartono ranku. Viską gerai 
apmanstes nutarė žūt but, reik 
mėgint su ju pagelba, greitai 
priėjo pas duris ir susitiko tuos 
vyrus einant isz ju kambario, 
jis iszejo ir pasirodė. O jie ant 
jo paszauke, — ko tu czia da
bar landžioji tamsumoj, — bet 
kaip pamate kad tai pryczeris, 
susimaisze jie ir nutilo. Alber
tas tarė jiems, — eikite iii ma
no kambari, asz turiu jums ka 
nors pasakyt ir noriu su jums 
truputi pakalbetie. — Jie su
stojo, ant jo pažiurėjo, greit in- 
ejo in jo kambari ir uždare du
ris. Atsisėdo latrai o ir Alber
tas atsisėdo ant lovos ir isztyko 
pradėjo in juos kalbetie. — Ži
note vyrai, asz girdėjau jus 
kalbant neseniai per siena, — 
pasižiurėjo latrai viens in kita 
ir tarė, — na, tai kas tau gal
voj ka tu girdėjai, ne tavo rei
kalas. Bet Albertas sau ramiai

. sėdėdamas vis toliau kalbėjo,— 
jus žinote vyrai, asz esu czia

. pasirengęs kaipo pryczeris, bet 

. kaip asz girdėjau jusu kalba
; tai esate mano prieteliai. — per savo duris ir jiriejo prie 

Kaip tai?

Į ir tave ant visados.
i Bartonas paszauke in pry- 
j czeri, —sztai asz ir mergina.— 
I Na tai pradek savo darba, ma- 
| no visi draugai czia mato kas 
atsibus. Albertas kaip tik pa
mate Mariute norėjo isz kart 

j szokti ant to latro ir atimti ja 
; isz jo bet susilaikė nes atsiminė 
j savo sutarti su jo draugais, lau
ke kas czia toliau bus ir atsi
stojas priesz juos, iszeme savo 
knyga ir jau buvo pasirengęs 
juos sutuokti, bet susilaikė ir 
tarė — meldžiu man parodyt J 

' leidimą pirma nes asz tamstos 
Į negaliu vineziavot pakol ne- 
I matysiu tamstos leidimo vestis.
I Tuojaus Bartonas padavė leidi-1 
ma Albertui ir kaip tas perskai
tė, susimaisze ir pabalo iszsi- 
gandes. Bartonas tarė — kas 
pasidarė ?

— Asz tamstos negaliu vin
eziavot!

— Kodėl negali ?
— Nes tavo vardas yra Bar

ton Walton o szios merginos 
vardas yra Mary Malloy ir kaip 
man rodos asz esiu mates pla
katus ant tamstos suaresztavo- 
jimo nes szi mergina yra tams
tos pagriebta ir palicija tavęs, 
kaip man rodos, jeszko, todėl 
negaliu.

Taip bekalbėdamas pridėjo 
savo du pirsztus prie burnos 
kaipo ženklą. Vyrai kaip pama
te ta ženklą vieni susimaisze o 
kiti nusistebėjo. Albertas to
linus trauke — asz tamsta ga
liu aresztuoti kaipo griebika.

Griebėsi Bartonas revolverio 
bet prie saves neturėjo o Al
bertas turėjo revolveri kuri 
Bartonas pamate. Nusiramino 
truputi, dar karta pažiurėjo 
Bartonas ant Alberto ir pa
klausė — kas tu do vienas kad 
taip in mane kalbi, asz neesu

sutikimo. Albertas 
les laiko tarė,----gerai, jus vis
bukit arti manės, rytoj kaip asz 
rengsiuos vineziavot jaunave
džius, ir kaip asz parodysiu 
kaires rankos du pirsztu prie 
mano lupu tai bus ženklas kelti 
kare priesz Bartona. Ar gerai 
dabar suprantate? — Supran
tame, Albertai, tinkam ant 'ta
vo sumanymo ir duok szen .sa
vo ranka. Abudu vyrai pasi
sveikino su Albertu, isz valios 
atsitraukė isz kambario ir nu-į 
ėjo miegot in savo kambarius) 
laukti ka rytojus atnesz. Gal 
kartais bus gera proga atsimo
kėti neteisingam vadui kuris 
kui juos praszalinti arba kar- 
ketino jais pasinaudotie o paš
tais ir nužudyti ant galo nes 
Bartonas buvo žinomas tarpe 
latru kaipo žmogus be szirdies 
ir susimylejimo.
Kaip Albertas suėmė Bartona 
Banditą ir Iszgelbejo Mylima.

Taip atėjo pusiaunaktis, vis
kas tyku, nieko nebuvo girdėt, 
tik retkareziais szuo sustaugė 
lauke, arba vilkas ir kartais di
delis laikrodis ant sienos buvo 
girdimas tykumoj," grinezioje 
tykumą vieszpatavp. Albertas 
lauke nekantriai kį czia rytas 
•atnesz, laime ar nelaime, jis jau 
nepaisė kas atsitik s. Taip ne
miegodamas gulėjo 
iszgirdo ka toki einant in kita 
kambari ir rodos kad sunkiais 
žingsniais ženge. Kaip jau nie
ko negirdejo, pasi kele, iszejo

tarė vienas isz kambario kur girde. o žingsnius

l>,

Sei jus rūteles 
Mahanojaus szircl

Ar-gi jau nepaDA 
Ant kitu užsjMB

Ar tai KrikszS
Ar žmoni® •

Savo artima pH
Bjauriai ji ap®: 

Prisiunsiu ant j u® 
dėt®

MotereĮe jau sen;
O toji man viską pasakys, 
Pravardes visu užsiraszys, 

O tada bus jums gudbai, 
Bus jums vajai!
* * *

Vienai merginai Dievulis davė 
< i dovanele,

Nežinau ar sūneli ar dukrele, 
Bet kaip pati teisinosi, 

Buk kokis vaikinas užmusze, 
Kur ten ant loto užkasė,

Ir tai padaręs po velniu dingo, 
In platu svietą nulindo, 

Mergina kad ir gana 
Buvo labai mandra,

'Bet ir mandra szarka uodega 
pasvyla,

O visados isz maiszo iszlenda 
yla,

Butu geriausia, 
Ir spakainiausia,

Dievo dovanele nenaikinti, 
Jeigu duoda tai pasilaikyti.* * *

mane kalbėtu 'ir niekados ne
juokauju su kitais ir taip pat 
su tavim. Albertas greit atkir
to Bartonui, — dabar tai tavo 
bus galas, niekas tave neiszgel- 
bes. Asz esu Albertas kuris ta
ve surado ir iszdave ir jau pa
sibaigė tavo dienos griebimo. 
Turi suprasti kad asz tave tu
riu po aresztu. (Toliaus bus.
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ji greit suras, gyva ar negyva.
— Dar valandėlė pasėdėjo ir 
atsigulė pailsės ir nenusiren- 
ges.

Albertas sugryžo in 'savo 
kambari ir atsigulė truputi pa
silsėki nes ant rytojaus lauke ji 
baisi valanda nes vakar per 
diena buvo gana gerai pailsės o 
rytojus reikalaus jo drueziau- 
siu pajiegu ir drąsos..

Kaip paszvito ryta pasikėlė
Bartonas, prikėlė sena boba ir ; 
ragino kad suszauktu visus ir 
pradėtu ruosžti vestuves nes 
sziadiena yra didele diena jo 
gyvenime, tai nenorėjo kad 
viskas prastai nueitu bet kad 
turėtu geriausia pasivedima. 
Tuojaus Bartonas nuėjo pri
kelti ir pryczeri ant pusrycziu 
ir kaip visi prisikėlė, nusiprau
sė ir apsirenge, suėjo ir pradė
jo valgyt pusryczius. Kaip jau

, buvo pavalgė Bartonas tare in 
Alberita, — na tai dabar asz

■ esiu pasirengęs vestis.
, Prasidėjo vestuves, tuojau 
i liepe atvesti ir mergina ir kaip 

atidarė mažo kambarėlio du
ris, pasirodė jose paveikslas 
patogios merginos. Bartonas 
(tuojaus suriko, — eik szen ar
tyn! — Mergina isz palengvo 
prisiartinus tarė, — susimylėk 
ant manes ir leisk mane ant 
liuosybes, asz nenoriu su tavim 
vestis ir gyventi. — Bartonas 
tarė — asz to negaliu padary- 
tie, turi būti mano pati, kaip 
susi'tuoksim tuomet galėsi eiti mahanoy CITY; 516 w. Spruce St. 

kur nori nes tuomet jau busi 
mano ir asz turėsiu tavo meile

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance 

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

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos Jj. 
prekes.

DU OFISAI:

Kur ten Masacziužeje, 
Vienoje nedidelėje apygardoje, 

Kelios mergicos randasi, 
Bet nepadoriai vedasi, 
Yra kelios Lietuvaites,
Ir kelios paliokaites, 

Apie paliokaites neturiu ka 
sakyt, 

Bet apie Lietuvaites negaliu 
užtylet.

Priesz keletą meteliu, 
Juokėsi isz Lietuviszku 

berneliu, 
f O kada jau sensta, 

Savo pasisziauszima pameta, 
Bet vietinei vaikinai, 
Atszalo ant ju visai, 

Dabar nebageles visokius bu
dus naudoja, 

Po visa gubernija važinėja, 
Visur pasirodinėja, 

O gal koki paiksza užtiks, 
Del katro mergele patiks, 
Betgi giliuko nesuranda, 

Norints visokeis budais bando 
* * *

Jeigu daug dukteriu, 
Ten buna gerai del tėvu, ; 

Nuolatos atsilanko vaikinai, 
Fundina viską, argi tai ne

gerai?
Nekurie viską ant kerssto daro 
Norints juos laukan/iszvaro, 

Stuba ir/trepus aplieja, 
Ant rytojaus szluostp/ii 

kaszerija 
Koki tie sportelei kvaili 
Tai net apsakyti negali

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 532-J

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiam? reikalams, 
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