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Isz Amerikos NUŽUDĖ PACZIA
3 VAIKUS IR PATS SAVE.

NUŽUDĖ UOSZVIA
IR SZVOGERKA

12 ŽMONIŲ
NUSKENDO

MOTINA ISZGIAL-
BEJO DU SŪNŪS Europine Kare Isz Visu Szaliu

POPIERA IR AUDEKLAS 
ISZ BULVINIU SIULU.
Washington, D. C. — Vertel- 

gystes departamentas czionais 
sako kad Vokiecziai neužilgio 
vaikszezios apsirengia drabu
žiuose padarytuose isz bulvi
niu! siulu! ir skaitys laikrasz- 
czius atspauzdintus ant popie- 
ros padarytos isz bulviu. Badai 
jau Lipske pasirodė toki laik- 
raszcziai atspauzdinti ant to
kios popieros. Laike prakalbos 
tūlo Vokiszko politikieriaus, 
kuopa žmonių klausė jo pasi- 
redia in bulvines drapanas. — 
P gal fricai isz bado turės val
gyti savo "drapanas o isz laik- 
raszcžiu keps bulvinius blynus.

Salt Lake City, Utah. — Pa- 
miszes tėvas nužudė savo tris 
vaikus, paezia ir pats save. Pa- 
miszelis panaudojo plaktuką su 
kuriuom suteszkino visiems 
galvas nes palicija rado sukru
vinta plaktuką kuknioje ir re
volveri prie szono tėvo.

Negana to, tėvas atsuko kra- 
nukus nuo gazo kad būti tvir
tu kad visi numirtu. Tėvas tu
rėjo 35 metus, pati 30 o vaikai 
nuo penkių lyg septynių metu. 
Priežastis žudinstos ir savžu- 
dinstos nedažinota nes kaip 
kaimynai pasakoja tai turėjo 
būti vargas.

PAŽEIDĖ. PACZIA IR 
SAVE.

GRYŽDAMI ISZ ATPUSKO.

NUŽUDĖ MOTINA BŪDA
MA GIRTA.

Fitchburg, Ill.,— Laike teis
ino iuž nužudinima savo meti
luos, Mrs. Edna Morris, 38 metu 
{amžiaus, prisipažino policijai, 
ibuk ji nužudė savo motina, bet 
tame laike nežinojo, ka dare, 
nes buvo girta ir nieko apie tai 
neatsimena. Pati po tam szok- 
dama isz lango susižeidė 
labai pavojingai ir pergulėjo 
ligonbuteje net keturis mene
sius. Edna sake kad turėjo ru-

ATEIVIAI SKUBINA ISZSI- 
IMTI UKESISZKAS 

POPIERAS.
Harrisburg, Pa. — Isz prie

žasties nauju tiesu Pennsylva- 
riijoj ateivei pradėjo bureis 
isziminet ukesiszkas (citizen) 
popieras. Tiesos nuo 1 d. Sau
sio, 1940 meto, uždraudžia atei
viams duoti jokia paszialpa jei
gu ne yra ukesais szio sklypo. 
Taipgi kožnas ateivys neturin
tis popieru, turės užsiregistruo
ti ir parodyti bilietą kožnarn 
pailicijantui ant pareikalavimo.

Philadelphia, Pa. — Stanis
lovas Krigeris, 30 metu, su 
plaktuku ir revolveriu atėjo 
antra valanda nakties laike in 
kam bari sa vo persiskyrusius 
paezios tiksle nužudymo jos vi
sos szeimynos. Pirmiausia nu
szove savo uoszvia, Juze Ni- 
ckovskiene, 45 metu, po tam 
savo szvogerka, Fiorentina, 17 
metu, sudaužė plaktuku baisei 
galva savo paežiai ir jos tėvui 
Feliksui, 57 metu amžiaus, po 
tam pats paleido szuvi in gerk
le ir atliko ant vietos.

Porele nuo kokio tai laiko 
negyveno su savim ir motere 
buvo pas savo tėvus. Žentelis 
buvo tosios nuomones kad tai 
jos tėvai buvo priežastim ju 
persiskyrimo ir sumanė jiems 
už tai atkerszint.

Qvadriana, Meksika. — Isz 
skaitliaus dvideszimts žmonių, 
kurie gryžo didėlėje valtyje isz 
atpusko, netolimam miestely
je, tiktai asztuoni laimingai su
gryžo namo.

Visi radosi valtyje o kada 
jau radosi pusiaukelyje, stai
gai valtis apsivertė ir visi in- 
puole in smarkei plaukianczia 
upe.

BET MIRĖ SU TRIMI 
KITAIS.

New Brunswick, Pa. — Naif- 
ties laike užsidegė namas El
wood Daugherty. Motina pabu
dus isz miego pradėjo gialbet 
savo vaikus bet pasisekė tiktai 
du iszgialbet isz liepsnos o ka
da inbego in deganti narna, su
krito nuo durnu ir sudege ant 
smert su trimi kitais. Tėvas 
taipgi smarkei apdege gialbe- 
damas vaikus.

JAU PASKANDYTA 43 
SUBMARINAI.

London. — Lyg sziai dienai 
nuo kada prasidėjo kare, Fran- 
euzai su Anglikais paskandino 
■43 Vokiszkus submarinus. Vo
kiecziai turėjo daugiau kaip 
80 įsubmarinu kada prasidėjo 
kare. Fabrikai stato juos die
na ir nakti kad turėti ju užtek
tinai.

NELAIMINGA
LENKIJA

DAUG ISZŽUDYTA ŽYMIU 
Y P A T U — MOTERES SU 
KEKSZEMS; ŽYDAMS UŽ
DRAUSTA ISZEIT ISZ NA

MU BE PAVELINIMO.

mylios, kas ja instume prie gė
rimo, o priek tam ir rūpintis 
kąd motina ketino atimti nuo 
jos narna kuri jai buvo už- 
raszius keli metai adgal. Ta 
diena ketino atimti narna ir bū
dama gerai insigerus, szove in 
motina po tam szoko per langa, 
kad užbaigti sau gyvasti.

NUŽUDĖ SAVO GIMINES 
UŽ 20 DOLERIU.

Des Moines, Iowa. — Charles 
Becicka, 28 metu, prisipažino 
palicijai buk tai jis nužudė 
savo dediene ir dede laike api- 
pleszimo ju namo isz kurio pa
ėmė dvideszimts doleriu. Senu
liai ji užtiko kambaryje kada 
apvoginejo juos, šukele riks
mą ir už tai likois per ji nužu
dyti, nes ji pažino.

ŽUDO DVYNUKUS PO UŽ
GIMIMUI; TOKIS TEN 

PAPROTYS.
Jasper, Ala. — Afrika vis 

da yra tamsiu ir laukiniu skly
pu, kaip apsakinėja nesenei su- 
gryžes isz ten misijonierius ku
nigas C. J. Dotson, kuris per
buvo daugeli metu Baptistu 
misijoj Rodesoje, Afrikoj ir 
apie tai kalbėjo vietinėje baž- 
nyczioje apie tenaitinius gy
ventojus.

Pagal apsakymą tenaitiniu 
žmonių tai jeigu tėvai susilau-

^ADX1J4EPAKLOTA LOVA- 
ISZNESZE LAUKAN IR 

SUDEGINO.
Buffalo, N. Y.,—Antanas Ja- 

rovski, myli paredka savo na
me, bet kada ana diena sugryžo 
namo isz darbo ir rado savo lo
va nepaklota, taip užpyko kad 
isznesze lova ant kiemo ir su
degino.

Kada policija atėjo ji aresz- 
tavoti, vyras pasakė, kad ge
riau pernakvot kalėjime ne 
kaip smirdanezioje lovoje. Ja
ro vski laike svietines kares ra
dosi “dingusiam batalijone, ’ 
Francijoj kur gulej purvyne ir 
turėjo uteliu bet kada sugryžo 
namo reikalauja gerai paklo
tos lovos ir szvarumo namuo- 
sia . Policija ji paleido, o mo- 
terei paliepė geriau prižiūrėti 
narna, nes kitaip ja uždarys 
kalėjime už perlaužima sveika
tos tiesas.

SZPOSAS NEISZEJO ANT 
GERO.

Perryville, Ohio.,— Norėda
mas padaryti szposeli savo už- 
vydusiai pacziulei, krominin- 
kas Mikolas Tucker, prikalbi
no savo dranga, kad tasai pasi
rėdytu ant moteres, ir ateitu a- 
pie deszimta valandą vakare ir 
pa"sžaukTū“jriauk’ah ant pasu 
kalbėjimo.

Užvydus motere matydama, 
kokia tai motere prie duriu, 
szove in ja isz revolverio pade
dama ja ant vietos. Pažinus 
savo klaida, isz gailesezio ir 
sarmatos, pati sau paleido szu
vi in krutinę ir krito ant vietos.

SUDAUŽĖ AUTOMOBILIU 
BET JI DIEVAS NEAPSAU

GOJO NUO
Patterson, h 

tas Pierce Moy 
ka pas R e v. A. 
užmokėtu už si tdaužyma jo au- 
tomobiliaus lfi|ke važiavimo. 
Reverendas 
kaltes bet J
tai Dievas buv« priežastim tojo 
atsitikimo, kacl 
pasviro in szal 
vokalo autome 
jauezia kad tui 
keti ir paliepi
rokunda už ble<e pas poną Die
va.

Bet Dievas i lįeiszgialbejo 
sz “Vzvscziau

NELAIMES.
. J. — Advoka- 
er nurasze laisz- 
N. Stauffer kad

Pripažino prie 
ksikalbinėjo buk

'b automobilius 
Lie trenke in ad- 
į)ili,u todėl neši
ltu už tai užmo- 
rkad nusiunętu

da m uz<ja- 
aituta' pS^-l

PO MIRCZEI SAVO PA- 
CZIOS, SURADO TURTĄ.

Onliville, Mo.,—Roy Ander
son, 40 metu, turėjo užsiėmi
mą publikineje mokykloje, 
kaipo dažiuretojas arba džiani- 
torius, kuris turėjo labai paeze- 
džia paezia, bet jisai nežinojo 
kiek ji per savo gyvenimą su- 
czedino ir tik tada dažinojo ko
kia ji buvo paezedi moterėlė 
kada ana diena mirė. Priesz

kia dvynuku, tuojaus juos pa- pat mirti motere iszaiszkino 
smaugia nes jeigu gyventu tai savo slaptybių, kur turėjo pa- 
jie tiki kad atnesztu didele ne
laime ant sztamo tuju gyven
toju. Jeigu kūdikiui pirma isz- 
dygsta dantukas ant virszuti- 
nio žando tai ji taip-gi nužudo 
tuojaus.

Norints Anglija stengėsi 
tiems burtams užbėgti bet gy
ventojai daro saviszkai ir da 
yis laikosi visokiu burtu.

slėpus pinigus. Po laidotuvių 
vyras pradėjo jeszkoti pinigu, 
suradęs apie desžimts tukstan- 
czilus doleriu ir bondais po vi
sus kampus namo. Pinigai bu
vo (padalyti terp vyro, sunaus 
ir dukters kuri ketina iszteket 
už keliu menesiu, ir gavo gera 
pasoga nuo motinos ant pra
džios (gyvenimo.

PER DAUG JI KOLIOJO — 
NUŽUDĖ JA.

Chicago. — Wilson J. Fish, 
71 metu amžiaus, likos uždary
tas kalėjime už nužudymą savo 
69 metu paezios kuri jam neda
vė ramybes per dvideszimts 
metu, beveik kasdiena kolio- 
dama ji visokeis budais ir ne
duodavo ne dienos ramybes. 
Senukas ilgiaus negalėdamas 
nukensti tuju szunc-poteriu, 
nuszove motere ir pažeidė jos 
seserį, 72 metu. Po tam darbui 
apalpo isz susijudinimo nes tu
rėjo silpna szirdi.

Paskutines Žinutes

de.

IMAS VAR- 
OTERES.
Pa. — Motere 

us amžiaus, ku-

asking t on, D; C. — Seno- 
viszka Dekavones Diena szvein- 
te 22 valstijos Ketverge pagal 
savo protėviu kurie pribuvo in 
Nauja Anglija.

RADO NUŽUDYTA KŪDIKI 
VALIZOJE.

Lewisburg, Pa. — Palicija su 
koroneriu surado jau gerai api
puvusi lavonėli mergaites kuri 
radosi senoje valizoje pamesta 
po gonkeleis vasarinio namo. 
Matyt jog motina ant tiek tu
rėjo mielaszirdystes kad kūne
li parengė in nauja szlebute ir 
uždengė nauja kaldra. Korone
ris pripažino buk mergaite gal 
keli menesei adgal mirė.

DU NEVIDONAI O BET 
GERI DRAUGAI.

Digville, N. J. — Ne visados 
iszsipildo senoviszkas priežo
dis kad “gyvena kaip kate su 
iszunim.” Ana diena szuniukas 
“Buggs” gulėjo ant gonkeliu 
o prie jo prisiglaudus gulėjo 
kate su kuria labai sutikdavo. 
Sztai pribėgo prie j u didelis 
palicei'skas szuo, pagriebė už 
sprando mažiuką “Buggs” ir 
butu ji pasmaugęs. Kate isz 
baimes szoko ant tvoros bet 
matydama kad jos draugas ne
apsigins nuo savo didelio prie- 
szo, szoko jam ant kaklo ir pra
dėjo ji draskyti nagais. Szuo 
nesitikėjo tokio baisaus užklu- 
pimo, isz skausmo paleido szu- 
niuka ir suemes uodega in tarp
kojį, dūme isz vietos. — Kate 
iszpilde savo draugiszka pri
valumą, abudu atsigulė vienas 
prie kito ir ramei užmigo.

BAISUS P 
GINGOS

Philadelphi 
kuri turi 79 m
ri likos surasta, senam name 
per palicija, pasakė kad ji ne
ragavo szilto maisto in laika 
desžimts metu, gulėjo ant su
puvusio szieniko o užsiklodavo 
senais liaikraszcziais kad su- 
szilti. Nekprie laikraszcziai pa
ėjo nuo desžimts metu. Kar
tais Kinczikas kuris gyveno 
žemai atneszdavo jai puoduką 
sziltos kavos. Norints motere 
aplankydavo po. 22 dolerius 
ant menesio paszialpos nuo 
valdžios bet iszdavinejo tiktai 
penkis centus ant pirkimo 
szmotelio pajaus kas ryta. Nie
ko kito jos kambarėlyje nesi
rado kaip tik sena tuszczia sze- 
pa, keli puodukai ir kelios žva
kes. Niekas nebutu apie tai ži
nojus bet kada naujas locni- 
ninkas namo atėjo pažiūrėti 
namo, rado senuke gulinezia 
pusgyve ant szieniko. Moteres 
vardas yra Mrs. Emma Parten- 
heimer.

Fredo LaCranc

MOTERE ISZPJOVE SZIR
DI NEBASZNINKUI.

Voltair, La. — Kokia tai ne
žinoma motere atkasė nesenei 
užkasta iavona
kapa ant vietiniu kapiniu, isz- 
trauke iavona su pagialba dra- 
to, kuri apsukę aplinkui kakla 
miru'sio, iszpjove jam szirdi su 
peiliu ir vela inmete Iavona in 
duobe. Paliciją mano buk mo
tere turėjo tai padaryti per ko
kius tai burti 
valstijoj i__

ITALIJA SAKO KAD KARE 
PRASIDĖS ATEINANCZIA 

VASARA.
Boston, Mass. — Ameriko- 

niszki padonai yra prasergdti 
kad apleistu Italija kuogrei- 
cziausia nes Europine kare ke
tina prasidėti ant gero ateinan- 
czia vasara 1940 mete. Pasažie- 
rei kurie pribuvo ana diena ant 
Italiszko laivo “Excaliber” 
pasakoja kad 'beveik visos 
vieszpatystes pasirengineja 
karsztai ant tosios kares. Ba
dai Vokietija turi geriausia ka
riuomene ir ginklus bet reika
lauja daugiau pinigu ne kaip 
ginklu.

Italija pranesze visiems sve- 
timszaliams kad nevilkintu ir 
plauktu in savo sklypus nes ne- 
gvarantina už ju apsaugojima 
laike kares.

Paryžius, Francija.,— Buvu
si® Lenkiszkas ambasadorius 
grofas Alfredas Chlapowski, 
65 metu, likos nužudytas per 
Vokieczius, kaipo ir daugelis 
kitu žymiu ypatų isz Pozna
nians, Pomožo ir Szležinges. 
Daugelis žmonių likos areszta- 
votais už visokius prasižengi
mus prieszais Vokieczius, kurie 
iszrado mažiausias priežastis 
uždarinėti augsztos kilmes 
žmonis in kalejimlus.

Daugelis teipgi suszaudyta 
kaip grofas Potvorovski, popie
žiaus pasiuntinys, Chlapovski, 
brolis ambasadoriaus, majoras 
Barciszewski isz Bydgoszo ir 
majoras Jankowski isz Inow- 
roclavo buvo aukos tarp dau
gelio suszaudytu.

Chlapovskio pati su daugeliu 
kitu apszviestu moterių likos 
iszvežtos in koncentracijos a- 
bazus ir drauge patalpintos su 
kekszemis, Poznanians kole-

Buffalo, N. Y. — Grofiene 
Margarieta Michalovska, sie- 
ratele isz czionaitines prie
glaudos, kuri vėliaus apsivedė 
su trimi grofais, likos suszau- 
dyta per Maskolius kada jie už-, 
erne Warszawa. Grofiene tame 
laike važiavo su kaimiecziu 
per rubežiu.

Flint, Mich. — Alfredas Ro
binson, 62 metu, nuszove ant 
smert savo sena dranga Har
vey Gyon, 60 metu,,su kuriuom 
dirbo ant WPA projekto už tai 
kad nakties laike tasai nutrau
kė kaldra nuo jo kojų.

Philadelphia. — Badai De
mokratai laikys savo preziden- 
taliszka konvencija Filadelfi
joj 1940 mete. Visi Demokratai 
tam užmanymui pritarė.

ISZMINTINGAS 
MUŽIKĖLIS.

burtus nes Louisianos
randi .si da daug tam

siu žmonių kurie tiki in viso-
užžadus. , > siau ta duobe.kius burtus ir

SUSIRĖMIMAS FINIECZIU 
SU MASKOLEIS ANT 

' RUBEŽIAUS.
Moskva, Rusija. — Ana die

na ant Rusiszko rubežiaus at
sibuvo szaudymai tarp Finlan- 
diecziu ir Maskolių, kuriuose 
užmuszta keli kareiviai. Mas
kolei tuom atsitikimu labai in- 
irszo ir iapreiszke Finlandijai 
kad jeigu nepraszalins savo 
kareivius nuo rubežiaus tai 
juos patiks panaszei kaip pa
tiko Lenkus. Bet Finai sau isz 
to nieko nedaro ir nepasiduos 
gervalei in rankas Rusijos.

JAPONAI DA VIS PESZASI 
SU KINCZIKAIS.

Hotng Kong, Kinai. — No
rints Kinczikai nepasiduoda 
savo prieszams Japonams bet 
Japonai vis paima daugiau že
mes. Japonai jau nusiyrė kelis 
szimtus myliu gilyn in Pieti
nius Kinus ir ana diena užgrie
bė aplinkine Nanning.

gija 'likos uždaryta, o nesehėi 
Vokiecziai pradėjo talpyti sa
vo studentus in ta kolejija. 
Kone visi profesorei likos isz- 
vežti nežine in kur. Keliolika 
kunigu likos suszaudyti, o kiti 
iszvežti in ten kur niekas apie 
juos nežino.

Lodžiuje žydams uždrausta 
apleidinet namus po 5-tai va
landai vakare, be pavelinimo, 
o jaigu kas ta prisakymą per
laužo, tai buna suszaudytas. 
Kožnas žydas turi neszioti ant 
rankos geltona stuczkele, o jai
gu to nepildo tai buna teipgi 
suszaudytas. Tas lytisi ne tik 
suaugusiu žydu, bet vaikams ir 
moterims.

Vokiecziai uždraudė Len
kams iszleidineti Lenkiszka 
pinigą zlotą, ten kur Vokie
cziai buvo užemia dali Lenki
jos. . ■ <

Sztai tau liuosybe po Vo- 
kiszku ipadu. Liūdna ateitis 
Lenkijos.

Tūlas su;džia važiuodamas 
automobiliu, invažiavo in gilia 
■bala ir negalėjo isz jos iszva- 
žiuot. Ant giliukio in ta pati 
laika atėjo mužikėlis kuris su 
pagialba dvieju arkliu isztrau- 
ke automobiliu isz balos.

Sudžia davė jam penkis do
leriais už jo patamavima.

—, Acziu ponui, atsake mu
žikas.—• Tai penktas automobi
lius, kuri isziadien isztraukiau 
isz szitos balnos.

—< Tai sau neblogai iszia- 
dien uždirbai, bet del ko taip 
žiovauji? Klause sudžia.

— Ba asz per visa nakti ka-

RUSAI BOMBARDUOJA 
FINLANDIJA.

Stokholmas. — Badai penki 
Sovietinei bombinei eroplanai 
užlėkė ant miesto Helsingfors, 
tiksle bombardavimo bet Fi- 
niecziai tame laike nemiegojo 
ir nuszove du isz tuju eropla- 
nu. Už tai Maskolei bombar
davo Finlandijos inlunke bet 
padare mažai bledes.

SOVIETAI PERTRAUKE 
RYSZIUS SU FINLANDIJA.

Moskva. — Sovietai per
trauke diplomatiszkus ryszius 
su Finlandija ir padavė užma
nymą kad Suv. Valstijos pri
stotu ant padarymo tarp ju tai
kos bet ir ant to Finiecziai ne
sutiko atmesdami ju 
ma. -------

60 KINCZIKU SUSZALO 
ANT SMERT.

Shanghai, Kinai.,— Dalugiau 
kaip 60 Kincziku įsuszalo ant 
smert, kada staigai oras persi
mainė ir užėjo baisus szaltis. 
Isztremtieji abaze suszalo nes 
nebuvo pasirenge ant szalczio. 
Daugelis kitu nuszalo kojas ir 
raukas, kurie turėjo būtie nu
vežti in ligonbutes del gydymo. 
Paszialpines draluguves pradė
jo suszia'lpineti tuosius varg- 
szus kuriu randasi tukstan- 
cziai be namu ir maisto.

ecziai ne-
pasiulini-Į

Detroit, Mich. — Daugiau 
kaip 60,000 darbininku Chrys- 
lerio automobiliu dirbtuvėse 
sugryžo adgal in darbus susi
taikindami su kompanija kas- 
link mokesties.
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Kas Girdėt Iszgialbetas Nuo 
Mirties

^13

Kada Europiėcziai pradėjo 
į? raustis?

Sztai Paryžiuje pasirodė 
knyga po vardu “Isz gyveni
mo augsztesniu ponu” kurioje 
raszo kad 1640 mete žmones 
mažai naudojo vandeni ant mi
si prausimo. Turtingi žmones
eidavo pasivaikszcziot su už
dengtais veidais arba užsidė
davo maskas ant veidu kad ne- 
indegtu nuo saules.

Ludvikas XIV kožna ryta 
nnsiszluostydavo sau rankas 
ir veidą su szlapiu rank-szluos- 
cziu o ant jo stalo radosi tik 
mažas bliudelis su vandeniu in 
kuri pamirkydavo galuktis sa
vo pirsztu po kožnam valgiui. 
Moteres ne tiek vandens nenau
dodavo.

Tik 1800 mete žmones pra
dėjo plauti sau dantis o tarp 
dideliu ponu paszaukdavo sy
ki ant menesio skustbarzdi ku
ns nuskusdavo nuo veidu tuju 
ponu skreplius purvyno.

Per Francuziszka revoliucija 
Francijoj pradėjo pudravoti 
sau plaukus ir tepti veidus- su 
visokeis aliejais bet niekam ne 
ant mislies neatėjo kad nusi
prausti sau veidus su vande
niu. i

Rusiszka ciesoriene Ona tu
rėjo paprotį pavalgyt su van
deniu savo Veidą pirm negu 
uždėdavo ant jo miltelius ir vė
liaus taip priprato prie prausi
mo sau Veido kad daugiau ne
naudojo jokiu miltelu ne aly
vos.

Tik nuo 19-to szimtmeczio 
žmones pradėjo daugiau nau
doti vandeni, kada tai pradėjo 
intaisineti paipas sii vandeniu 

-ir-įvesdavo jpffl
namus.

“Rolf”, didelis Vokiszkas 
paliceiskas szuo ketino būti nu- 
szautas ant paliepimo Belgisz- 
kos valdžios isz priežasties sto
kos fenais maisto. Bet jo locni- 
ninkas ėmėsi ant budo kad isz- 
gialbet savo mylimui draugui 
gyvastį todėl iszsiunte ji pas 
savo dranga in New Yorka no- 
rints jam tas kasztavo 52 dole- 
rei. Bet locnininkas nesigaili 
tu pinigu nes tokiu budu isz- 
gialbejo gyvastį savo isztiki- 
mam draugui.

Ar-gi priimti tėvai privalo 
pasakyti savo priimtam kūdi
kiui kad jis ne yra ju locnas 
kūdikis?

lAmerikoniszka medikalisz- 
ka draugavę sako kad taip. Se
novėje tas buvo nepritinkama 
ir labai inžeide toki kūdiki pa
sakydami jam buk jis ne yra ju 
bet sziadien laikai persimaino 
o jeigu ne tėvai tai vaikai ant 
ulycziu tokiam vaikui pasakys 
kad jis ne yra ju tikru vaiku.

Amerike kožna meta buna 
priimta ant iszauginimo dau
giau kaip 17 tukstaneziai vai
ku isz prieglaudų per tokias 
szeimynas kurios uždirba ant 
meto nuo 2 lyg 4 tukstaneziu 
doleriu.

Geriausia tokiam vaikui pa
sakyti kad tai ne jo tikri tėvai 
kada jis daeina lyg keturiu 
metu o tada pripranta prie to 
ir būna pasirengiąs kaip turi 
guodoti savo priimtus tėvus.

Devyniolikos metu Jonas 
.Gaida, isz Gary, Indianos, stu
dentas isz augšztesnes mokyk
los, ne yra aky va vaikinu, betl 
labai teisingu. Eidamas ana 
diena isz mokyklos, rado ant 
ulyėzios moteriszka krepsziu- 
ka ir atidavė palicijai nepažiū
rėdamas 'kas jame randasi. Tik 
ant palicijos stoties pateminta 
kad krepsziukije radosi 193 
doleriai kuinuos pamėtė kokia 
tai poniute, Mrs. Winifred Po- 
cock.

Nežinome ar moterele taji 
radėja apteikė dovanele ar ne, 
už jo teisingumą, bet gerai vai
kas pasielgė ir parode savo 
teisingumą.

k ,

reikia važiuo-
■

— thiok valti 
ti ant mariu!

— Ka? neg'in žiu!
— Ei, senis netikėlis, duok 

valti szeii, sakau tau, žmogus 
ant mariu skens ta!

Sutemoje nebuvo gali-Į Senis pasijud
—- (‘zortAš ji

Naktis
—-*—s"

Toli, už geležinkelio buszavo 
marios. !
ma pamatyti vilniu, daleke tik-1

no ir suszuko: 
szionai atnesze 

tai atbalsis oszianczio vande-^ tokiose tamsybėse, kur asz se
nio, kuris baisiai kamuoliavo- uis irsiuosi, marios tai]) labai

Priesz sudžia Harrington, 
Chicagoj, stojo kokis tai Ed- 
wardas Ebert ir apsakė istori
ja kuriai sunku in tikėti bet bu
vo tai teisybe. Penki metai ad- 
gal su mergina vardu Edwina.

Tuojaus po szliubui Edwina 
pasakė jam kad negali gulėti 
namie nes artimoje gyvena jos 
brolis, naszlys, ir ji turi prižiū
rėti jo mažus vaikus. Lengva
tikis vyras sutiko ant to.

Edwina miegojo pas broli ir 
kožna ryta pareidavo namo 
Inti, 
jam pusryczius ir iszleisti in 
darba, atsisveikindama su juo 
pabueziuodama ji. Moterele ne- 
užmirszdavo pasiimti kas Su- 
bata jo pede 50 doleriu, duoda
ma jam isz tu pinigu tik tiek, 
kiek jam reikėjo nuvažiuoti in 
daiba ir ant mažu iszlaidu. Po 
kokiam tai laikui atlankė Ed
wina garnys ir paliko jai duk
rele.

Stebėjosi vyras labai del ko 
garnys paliko dukrele pas bro
li o ne pas ji o da labiau ste
bėjosi kad ant krikszto metri
kų buvo paraszyta vardas ne 
jo tiktai 'Moore. Laiminga mo
tina su juoku ir meiliu buczkiu 
apmalszino akla vyra ir viskas 
buvo gerai.

Bet atėjo laikas kad tūla ry
ta po pusrycziu ir szirdingu 
buczkiu Edwina ir dukrele din
go kaip kamfaras ir lyg sziai 
dienai ju palicija nesurado.

Vargingas Edw ardas ant ga
lo pamate szviesa savo kvaily
bes ir dažinojo buk per visus 
tuos metus jo mylima Edwina 
buvo motete kokio tai Earle 
Moore b ne jo sesuo. Po penkių 
metu jo mylima pauksztyte 
dingo jam isz po pastoges su 
pinigais ir dukrele. Dabar ta
sai kvailys jeszko persiskyri
mo. — Isztikruju buvo tai asi
las, ne vyras, jeigu davėsi sa
ve taip aptemdint.

si, palikdamas ant krantu bal
tas pletmas putu po tam ska- 
landymas ir tylus oszimas ant 
valandėlės o vilnys tolinosi in 
nepamatoma sutema Tyla.

Po valandėlei vėl kas staiga 
.augo, ėjo galingyn ir nakties 
l tamsybes pripildė neapsako
ma baime.

Per duris mažo namelio, 
kai]) prisiglaudusiu prie gele
žinkelio pylimo, iszejo basas ir 
vien-marszkinis gaspadorius 
Szalajev. Pirmoj valandoj nie
ko negalėjo pažinti bet kada 
akys priprato prie tamsybes, 
aplinkui nameli apėjo, apžiu
rėjo spintas ir truputi stapte
lėjo. Urnai rudenio vėjo smar
kus paputimas atnesze nuo ma
riu atbalsi, panaszu in žmogaus 
baisa. Szalajev pradėjo smar
kiai klausytis, vienok mariu 
oszimas viską sumaisze. Taigi 
pasuko prie duriu, kad urnai 
jau gana aiszkiai iszgirdo per
imanti baisa žmogaus:

— Žustu, gelbėkite žmones, 
žustu!

Szalajeva, tarytum, peįliu 
kas vere in szirdi su szauksmu 
‘ ‘ Žmogus koksai skensta!” tai
gi greitai inbego pirkelen ir 
pradėjo rengtis.

— Motin! motin!----suszuko
— pasiausk Vania in sargybi
nius namus, ant mariu kas tok
sai skensta!

— Kas tau ten, delko-nemie
gi — atsake senute, pasikelda- 
ma isz guolio i£'triiftMma 
miegotas akis.

s tenai taippat

L TRASKAUSKAS
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| žmonių, tarytum, dar. pats gan^ 
Szalajev pagavo valtyj virve netikėdamas, kad randasi jis'daigias — kalbėjo Reksnis — 
... r. 1 rt.<4- .. .-v. .. .... ... 1 .. ,4- .. w. .r. 1 .  * ...jog jeigu...

alejo dabaigt savo kal

—‘ Du, asz... ir szuo! — Del Dievo! tai negirdetaš

ir paleido in tamsia platuma, tarp gyvųjų, 
norėdamas kaip gulint pataiky
ti ton vieton, isz kur girdėjosi 
balsas. Nutvėrė taigi irklus, pa- 
siyre ardžiau ir vėl paleido vir
ve.

Pasižiurėjo su baime in .tam
sias mares isz kuriu jis likos1 bos kad sztai pertrauke p. Sma- 
stebuklingai iszgelbetas ir da-j geviezius ir jau lyg su staigu- 
bar norėjo pulti po kojų savo mu: 
iszgelbetojui ir jam nuoszir-Į Mano brangus Reksni,

sujudintos ir me 
galime pražūti! Į

— Dar pabandysiu suzvany- 
ti ant aliarmo, gfal iszgirs kas 
isz tu katrie laisvai prisirasze 
prie gelbėtoju draugijos. O ma
no Dieve!

Ir nuėjo senelis prie stulpo, 
nutvėrė szniura ir pradėjo vi
somis sylomis zvanyti.

O tylioj naktyje sklydo po 
apielinke ir ramiai mieganeziu 
žmonių perimantis visus baime 
varpo balsas.

Sunku vienok buvo sulaukti, 
kad kas ta baisa iszgirstu. —

Buvo antra valanda nakties, 
visi kietu miegu miegojo.

Už varpo balso nebuvo net 
girdėti, ar nelaimingo balsas 
susilpnėjo, ar jis jau nuskendo. 
Tiktai vejas nilo mariu nesze 
garsu vilniu oszima.

— Na, tai asz
tarė pats in ša’ re Szalajev. — 
Kaip-gi ežia neg elbejus Kriksz- 
czioniszkos dus žios!

Leidosi ift 4&ares, atsiriszo 
valti, pastvėrė.Irklus ir sujuto 
kaip vilnys ne
nepermatoma jlatuma neleido 
aplinkui nieko jiamatyti.

Senelis tuo' ^>rpu perstojo 
zvanyti. Pastorėjo dar valan
dėle beklausy^mas, persižeg
nojo ir nuėjo 1 u bu t an, mur
mėdamas: /

— Dieve/ snynilk! Kaip-gi 
ežia tokioj 4akk.‘ eiti ir ka gel-

I uo tarpu diucziai valtyj,džiai padekavoti: taigi susiju- asz esmių tokio budo jogka asz 
pasilenke virves patrauktas irĮdino, kaipo norėdamas kur tai pasakau', taip turi būti. PadU- 
priesz saVe pamate žmogaus j eiti...
szeszeli, kuris 'baisiai drebėjo j Tuo tarpu Szalajev tvirtai I liepiu, asz savo laike iszduosiu 
ir rankoj vienoj suspaudęs szu-

■ ninku. 1 »t ■
'Szalajev nutvėrė szuniuka ir

rykie tamista tuojaus kaip asz

pats irsiuosi,—

valti o tamsi

beti, juk tįSI 
pražūti! Įajįįiedni

ir tas antras
— Pažadink Vania, praszau! Į fejires pražūti. 0 Dieve, susirny-
Iszsitrauke isz po lovos di

dele lazda ir ilga stora virve ir 
iszbego, ka tuo tarpu pro na
meli važiavo koks tai vežimas. 
Szalajev sulaikė ji, szaukda- 
mas:

— Sustok, girdi?! žmogus 
koks ant mariu skensta; reikia 
eiti jam pagelbon!

Vežėjas vienok sutarszkino 
botagu ir nuvažiavo sau toliau.

Szalajev užkeikė ir paslyzda- 
mas kas valanda, bego palei 
geležinkelio pylima iszilgai.

O nakties sutemoje tai nu
tilsią viskas ant valandėlės, tai 
vėl atlekia nuo mariu szaltas, 
smarkus vejas ir nesza baisu 
praszanti baisa apie gelbejima.

— Žustu, žmones gelbėkite, 
jau šylu neturiu!

Prie geležinkelio pervažiavi
mo stovėjo sargas. Szalajev 
pribėgo prie jo ir szaukia:

— Ko stovi, ar negirdi? Kok
sai tai žmogus skensta ir szau- 
kiasi pagelbos!

— Girdžiu jau dvi -valandas 
taip szaukiant bet ka’asz jam 
pagelbėsiu.

.— Tai delko nedavei žinios 
pagelbinei stacijai ?

— Kokiai stacijai? Nieko ne
žinau. Pagaliaus tau turiu pa
sakyt, kad man nevale isz czio- 
nais prasi.trauikti.

Szalajev kaip beprotis nu
bėgo ant stacijos, pribėgo prie 
duriu ir pradėjo szaukti.

— Yra ten kas? greicziau! 
del Dievo, valti duokite, kas 
toksai skensta!

Už duriu koksai senelis ma
tomai apsileidžiusiai judinusi 
tamsiame kambaryje ir jeszko- 
jo duriu. Pagaliaus atidarė ir 
suszuko:

— Ko tenai ?

lėk!
Ir tuojaus k mbaryje iszsi- 

girdo senelio k larkimas.
O tuoz tarp ai droje ir tamsy

bėse kovojo su' markiomis vil
nimis Szalajev. ’

Jis buvo vienas, atskirtas 
nuo svieto.

Kur irtis? Tirszta migla ap
linkui su vilniu oszimu rodos 
kad ji ir su valtimi .prarys...

Kas daryti? Nuo kraszto ne
girdėti jokios pagelbos! Gal 
dar galima sugryžti — pamis- 
lijo — nes po valandėlei neisz- 
gel'besiu ir pats pražūsiu. Bet 
kur ežia krasztas, katron pu
sėn irtis ? Baisi tamsybe užklo
jo viską ir Szalajev suprato 
tiktai kad sukasi su valtimi ant 
vilniu vienoj ir toj paezioj vie
toj, arba slenka ju pavirszium 
toliau in mariu vidurį.

Ir dabar nemislijo jau apie 
tai, ka norėjo gelbėti, tiktai 
galvojo apie save, kad butu ga
lima kaip nors dasigauti prie 
kraszto.

Staiga ant mariu pasklydo 
baisus szauksmas:

— Gelbėkite žmones !
Szalajev isz visu savo šylu 

nugriebė irklus. Dabar del jo 
gyvavo tiktai tas- vienas riks
mas. Užmirszoapie save. Pasu
ko valti ton .pusėn isz kur atė
jo balsas ir klausėsi.

Jam rodėsi kad jis jau visa 
nakti kovojąs su audra ir kad 
pagelbos baisai isz visu pusiu 
in jo ausis prasinesza.

Urnai atgavo sąmone ir isz
girdo netoli si.ves kokius tai 
stebėtinus balsis...

— Matomai skensta keli — 
pamislijo, taigi sujudino irk
lais ir suriko:

— Daug jus yra?

ji nutvėrė už peties ir suriko.
—- Palauk! :<
O atsisukęs iii stovinezius 

inmete Valtin, po tam su sunkė- policijantirs atsiliepe: 
nybe intrauke žmogų, kuris be1 
šylu iszsitiese ant valties dug- : 
no.

Atsiduso ir isztiese szlapius 
savo peczius.

Dabar jo vienatine mislis bu- . 
vo pasukti in kraszta. Bet kur : 
yra szioje valandoje, katron 
pusėn turi kreiptis — nežinojo 
visai!

Baisi tamsybe, pasibaisėti
nas vilniu oszimas ir fiziszkas 
iszsitempimas apėmė ji taip 
drueziai kad jau mislijo ran
kas nuo irklu apleisti, kad stai
ga per miglas pamate maža 
kaip žvaigždele, szviesa.

Nutvėrė drueziau irklus ir 
pasuko virsz-žmogiszka šyla 
valti szviesos pusėn, dasimis- 
lydamas, kad ant kraszto yra 
bent kokia pagelba ir žiburiu 
duoda apie tai žinoti.

Szviesa artinasi ir tarytum 
augo vis areziau jo. Atgavo 
sanmone ir misliu laisve ir bai
me visiszkai isznyko. Laike 
valti tik tiesiog ant žiburio, 
būdamas iszdidžiu ir laimingu 
nes mate prie savo kojų iszgel- 
beta žmogų.

Netrukus skenduolio paklau
sė:

— Kas tu do vienas? kaip 
tas atsitiko, kad skendai, isz

fiiT^rtsiradai ant mariuU ’
Drebantis, pertraukiamas 

balsas isz valties atsiliepe:
■—Pone, asz ne czionyksztis, 

gryžau mariu krasztu namo po 
keliu metu kalėjime; naktis pa
tamsėję paklydau ir per daug 
prisiartinau prie kraszto, nuo 
kurio mane vilnys ir pagriebė.

Pertrauke ant valandėlės, 
valtyje buvo tyla ir tik girdėjo
si irklu krutėjimas su szunies 
urzgimu.

—Pone, asz ketverius metus 
nemaeziau motinos — atsiliepe 
vėl drebantis balsas isz valties 
— iszkentejau taip daug, var
gas, kalėjimas, nidkur atsilsio 
ir pastoges nes matote, pone, 
asz... asz su “vilko bilietu”...

Toje valandoje Szalajev su- 
trepleno, kad net valtis sudrė
bėjo ir dar smarkiau su irklais 
sujudino ir paklausė:

— Ka sakai? tu su “vilko bi
lietu?”

— Taip, pone, su “vilko bi
lietu.’’’

Szalajev taip smarkiai pra
dėjo žerti irklais, kad tarytum 
vilnys stenėjo ir traukėsi sza- 
lin isz po valties kuri vis smar
kiau skubinosi prie kraszto.

Netrukus priesz Szalajevo 
akis sumirgėjo mariu krasztai, 
kur buvo matyt jau ir žniones 
ir judanti vežimai.

Valtis lengvai insinere in 
smiltis, prie jos prisiartino 
greitai koki tai žmones, tarp 
kuriu Szalajev pamate du po- 
licijantus:

Taigi iszejo isz valties; pas
kui ji pirmiausiai iszbego ant 
kranto biednas szuniukas, be- 
sikratydamas linksmai o po 
tam isz valties iszlipo siubuo- 
dams ir nuolatos drebėdamas 
biednas, iszgelbetas žmogus ir 
eme žiūretie ant tu atėjusiu

— Imkite ji, jis isz kalėjimo 
ir be paszparto!

JĮ, Užkeiktas 
Namas

-----*-----
Jau tai teisybe pasakius ne

buvo cielame mieste mylimes- 
nio žmogaus kaip ponas Sma
geviczius. Teisingas, puikios 
szirdies, neszyksztus, visados 
linksmas ir szposinin'kas, visu 
szirdys prie jo lipo. O ve, kai
po teisingas miesto rodininkas, 
nuo katrų galėjo imti pinigus 
tai ėmėsi bet ne lupo kaip tai 
kiti: o nuo biednuju nieko ne
imdavo tiktai da davinėjo pa- 
slapta.Del visu inkalbinejo pa- 
czeduma, Visuotinu mokeseziu 
neperdidinejo, tiktai da maži
no. Jeigu savininkai namo pa
keli nėjo randas tai jis perkal
binėjo kad tai yra labai nežmo- 
niszka apipleszineti žmonis.

Tame numirė mieste p. Titu- 
sas S'kupaitis,' dede Smagevi- 
cziaus, bevaikis naszlys, kurio 
visas turtas gavosi jo seseru- 
nui. Ponas Smageviczius maž 
ka susidėjo su savo dėdžium 
kada da tas buVo gyvas labai 
retai atsilankinejo pas ji, tik- 
tai-tadtBfc»da' buvo o wwbucgieU ■ 
kalas. Reikia žinoti jog Sku- 
paitis buvo labai kietas szyksz- 
tuolis edynu kaip niekszas pas
kutinis, be szirdies del biednu
ju o ka savo randiny’kus tai en
gi be mielaszirdystes.

Paliko taip-gi nebaszninkas 
Skupaitis murini namo, po tei
sybei, nelabai taip papuosztas 
bet didelis ir gerai užlaikytas, 
randavojo žmonis vidutinio 
luomo apie dvylika szeimynu o 
žemai turėjo užemes pora rui- 
meliu dažiuretojas namo, sar
gas.

Naujas savininkas apimto 
turto ir namo paskyrė pirmiau
sia puse turto ant geradejingu 
mieriu idant .pataisyti skriau
das, kokias nebaszninkas del 
žmonių padare o paskui pra
dėjo peržiūrinėti kontraktus 
randauninku namo. Didelei 
persieme ant bagotystes ne- 
baszniriko dėdės kuris kas met 
pakelinejo randa gyventojams 
namo ir visokiais budais juos 
skriaudė.

— Bus dabar kitaip! — Pa
rodysiu žmoniems jog yra žmo
nių su gerom szirdimi!

Kada taip puikei galvojo po
nas Smageviczius, inejo in pa- 
kaju dažiuretojas namo idant 
nekuriuose dalykuose Pasiek
ti instrukcijas nuo naujo po
no.

Gerai kad tamista Reksni at
eini — tarė p. Smageviczius, 
turiu tamistoms reikaleli. Pa
sakysiu tamista del visu ran- 
dininku jog nuo pirmutinio 

< kvartolo randa bus sumažinta 
ketvirta dalia.

i Gal ponas norėjai pasakyti 
pakelti randa, — tarė Reksnis.

; — Asz pasakiau, kad suma-
• žinta randa, — fare p.-----
• Viczius.

kožnam raszta.
Nusidyvijas iszejo o baime 

atsimuszinejo ant jo veidoį pa
ti atidarytojaus patemi.no per
maina ant jo veido.

— Kas stojosi?
— Jau gana, — baisybe! — 

daugiau negalėjo isztarti.
— Ar nuo dinsto atstatė? Ar 

neszdysimes isz namo?
— Na ne, ne taip, — tarė 

Rėksnys, — kaip biski atvėso.
— Ar žinote, musu naujas 

gaspadorius ant kart sziadien 
papaiko!

Žinoma, jog motina ne duktė 
netikėjo Rėksnio pasakai, grei
cziau Uužiurinejo teVa kulis 
gal buvo užsitraukęs. Ant ry
tojaus jau intikejo žodžiam tė
vo, kaip nuėjo pas kožna ran- 
dauninka ir apsakė jog numa
žins randa naujas ponas o ne
prijautė kas isz to nusides.

Apėmė visus randauninkus 
baime nes prijautė koki pavoju 
tame. Gyventojai namo Visi nu
sprendė jog ežia kas nebūto pk- 
sidarys. «

— Tame kas yra — kalbėjo 
visi bet nežinojo tiktai ViOnks 
prakalbėjo:

— Pažiūrėsite kaimynėliai! 
jog netrukus tasai narnas nu
eis su durnu. Turime visokiu 
niekszu žmonių kurie ūždeg-s. 
Gaspadorius da nauda isz to1 
turės!

— jau asz nuo seniai matau jog 
namas ne drūtas ir netrukus 
sugrius ir mus griuvėsiuose pa
laidos. Tai gaspadoriui apie 
tai eina kad tiktai ne vienas ne- 
iszsik raustytu, tai nužemina 
randa norėdamas tuomi sulai
kyti.

Ir tarnaites katros tarnavo 
pas randauninkus pramane jčg 
S'kupaitis po smerties szpukuo- 
ja, trankosi skiepuose ant aug- 
szto, skambina su lenciūgais ir 
dėjo staugimą, trenksmą su du- 
dejnoja. Ant augszto buk gir- 
rimi ir dūsavimą.

Smageviczius apie tai dasi- 
žinojas kalbėjo:

“Jeigu kam gerai padarysi, 
Tai padėkos neaplaikysi.”
— Tai namas užkeiktas ir 

niekam nevertas, asz pasijesz- 
kosiu sau kitur tarnyste nuo 
pirmo pametus.

Ir kas stojosi isz visu bai
mes? Kada su randauninku 
menesis pasibaigė, galva-truk- 
cziais iszsikrauste in kitus o ir 
Rėksnys in kitur iszsikrauste.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
IGeriausis Ambulatice —ię. 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- kC 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JC 
na pasirinkimą meta- , 
liszku ir kieto medžio T| 
Grabu. Laidoja nu- II 
mitelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke || 
moterems. Prieinamos J. 
prekes. Ea

DU OFISAI?
ici ouxlicl- MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Smao1 f '' • Telefonas 149
’ ma° " TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

t Bell Telefonas 532-J

V' 7. f

patemi.no


Žinios Vietines Isz Visu Szaliu
■— Gruodis—December.
— Tiktai 24 dienos lyg Ka

lėdų. Atlikite savo Kalėdinius 
pirkinius anksti.

—• Daugelis žmonių ap- 
vaikszitinejo sehoviszka Deka- 
vones Diena 30 Novemberio

RETAS
atsitikimas 

30 METU SŪNŪS PALAIDO
JO SAVO 20 METINI TĘVA, 
KURI SURADO PO DAUGE

LIO METU ANT KALNO.

nes sako, kas musu protėviams I 
buvo gerai ir guodojama, tai 
ir mums gerai.

—• Mokiniai Szv. Juozapo 
parapijines mokyklos parengi- 
neja Kalėdini Perstatymia ku
ris bus laikomas Nedelioj, 
Gruodžio (Dec.) 17 d., parapi
jos1 svet. Vaikuczei kasdiena 
t^iineje. Vaikuczei kasdiena 
mokinasi savo roles ir sunkei 
darbuojasi loszime po direkci
ja vienuoliu kurios nenuilstan- 
cziai darbuojasi, kad perstaty
mas butu pasekmingas. Nusi
pirkite isz laiko tikietus, nes 
tikimasi, kad svetaine bus taji 
vakara pripildyta regėtojais. 
Tikintai parsiduoda tiktai po 
35 centus, o pelnas eis ant nau
dos parapijos. Mokyklos vai
kuczei ir vienuoles yra dėkin
gos graboriui L. Traskauskui 
[už paaukavima tikietu ant tojo 
perstatymo.

. —i Mahanojaus nares pri- 
jgulincziois prie Schuylkill pa
lieto Lietuviu Moterų Draugi
jos, surengė “Supraiz Parte” 
del p. M. Kiniauskienes už jos 
pasidarbavimo del labo tosios 
draugijos. Parte arba vakarie
ne, atsibuvo Seredos vakara, 
name pas p. Jurgius Kiniaus- 
kus, 826 E.iCįesntre uly., ant ku
rios dalyvavo ponstvos: Sta- 
syią Gęgužiaiį Petrais Traskaus- 
kai, Jonas Paserp'skiai, V incas 
Ancerevicziai, Jonas Braz- 
džiai, W. D. Boczkauskai, taip
gi ponios Elena Norkevicziene, 
Agnieszka Traskauskiene, Ne
le Martiniene ir Jos. Ožeškie
ne. Visi praleido linksmai lai
ka.

SHENANDOAH. PA
— Cameron kasyklų darbi

ninkai sustojo dirbti isz prie
žasties darbininkiszko nesuti
kimo ir jau kėlės dienas nedir
ba.

— Juozas iStravinskas, 309 
W. Cherry uly., likos skaudžiai 
apdegintais per eksplozija pa
rako laike darbo Knickerbock
er kasyklose ir dabar gydosi 
Locust Mountain ligonbuteje.

Vyrukai Perstatine ja 
Merginas Perstatyme

Colcha, Chile. Pietine Ame
rika.— Brazilijos laiki^szcziai 
apra'szineje apie nepaprasta at
sitikima ir palaidojima isziomis 
dienomis 20 metini tęva per sa- į 
vo 30 metini sunu. Kad gerai 
suprasti tąjį atsitikima, reikia 
sugryžti atgal prie 1909 meto.'

Artimoje istataus kalno An
des, gyveno kokis tai Mattas 
Gallegos, jaunas kaimuotis. 
Gyveno jisai medžiokle žiemos 
laike, o vasara jeszkojo kal
nuose aukso. Tula diena, Va
sario menesyje, Gailegas da- 
girdo, kad keliolika myliu nuo 
jo gyvenimo likos surasta plo- 
cziai grino aukso. Neteminda
mas ant sniegines viešnios, 
jaunas Gailegas iszejo jeszkoti 
to aukso, melsdamas savo jau
nos pacziules kad nesirūpintu 
nes jis sugryž turtingu ir pa
sibaigs ant visados ju vargai.

Nuo tos dienos dingo visa ži
nia apie jauna žmogų, o viena
tinis atsiminimas po juom pasi
liko nelaimingai moterei puse 
fotografijos, o kita puse pasiė
mė vyras su savim.

Nesenei vienatinis sūnūs, 
dingusio žmogaus, kuris gyve
no Santiago de Chile, su drau
gais nuėjo ant to kalno, ant ku
rio buvo nuejas jo tėvas kurisai 
ta šyk turėjo 20 metu amžiaus 
ir ant kurio vieszpatavo amži
ni ledai ir sniegas, nes kalnas 
yra labai, status. “Beeinant 
pulkeliui ant kalno, vienas isz 
ju patemino terp ledu koki tai 
pavidalą žmogaus. Kada pri
ėjo areziau ir sudaužė ledus 
pasirodė kad tai islaszales žmo
gus ir gerai užlaikytas. Supra
to, kad lede turėjo pergulet 
daugeli metu, o kada perkratė 
lavono drapanas, rado puse fo
tografijos, kaip pasirodė buvo 
tai dingusis tėvas Gailegas.

Tokiu tai nepaprastu bil
du, sūnūs siurado savo dingusi 
tęva po 30 metu, kuris per visa 
ta laika pergulėjo leduosia ant 
to kalno. Su pagialba savo 
draugu, sūnūs atnesze tęva in 
miestą, o laidotuvesia dalyva
vo szimtai žmonių isz visos 
apylinkes. Pati jalu senei buvo 
mirus ir neturėjo to džiaugsmo 
matyti savo dingusi vyra.

Tėvas tada turėjo 20 metu ir 
pergulėjo lede per 30 metu; 
o sziadien sūnūs turi 30 metu.

KAREIVIAI SZITAIP NEDARE 1917 JJETE AMERIKONISZKOJ KARIUOMENEJE.
Amerikoniszki kareiviai 1917 mete <are kitokius musztrus Fort Hayes, Cunimbus, 

Ohio, abazuose nes daug panaikinta sunki! muszfru ir invest a naujos mados kaip tai ant pa
veikslo matome. Sziadien kareiviai lavinai szaudyme in eroplanus turėdami ant veidu ga- 
zines maskas o ir mandieros yra daug leng esnes.

IW. C. Hack & Sons 1
a „21 . -r>„2.x_2_2„ TKm2ljt
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| Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu TikįPareikalausite |

Inveskite Gensne 
Szviesa Savo namuose 
Dabar-SZIANMEN...

grikiniTeip vadinami ‘‘Adaptor-type 
fikszczerei, yra tai naujausios madT‘r daug 
pigiau atsieina ju vartojimas ir sul ikia ju
mis geresne aiszkesne szviesa deL Ramino 
darbo ar skaitimo. Bile koki seni f^szczerei
prie lubu ar ant sienos gail but in trmpa lai
ka peniiainomr anV lAr rratrjif' xfkkzcsSjtt!.' *NC' 
tik kad iszduoda szvie sesne szviesa bet teip- 
gi ir gražiau atrodo negu senovis^kos ma
dos fikszczerei.

Matykite tuos naujus fikszczerius sziandien... 
Stebėsitės kaip pigiai kaip kasztuoja turėti 
geresne szviesa del bile kokio kambario jusu 
namuose.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY
IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

Geras Vaikelis
Buvo penketas vaikucziu 

vargingoje szeimynoje ir visi 
dar mažycziai nes vyriauses 
sūnelis vos ėjo deszimtus me
tus. Motina jau senei ilsėjosi

nemandagus! Kas ežia per už
sikirtimas?

— Tikrai sakau, kad neužsi- 
kirtimas.

— Negaliu tavęs versti kad
kapuose o vargszas tėvas, nors' pasakytum man savo paslaptį 
sunkei dirbo, užsidirbdavo tik’ bei paklausiu tėvo, ka tai reisz-
tiek, kad sziaip-taip pramitusJ kia.
Iszva'karemis parejas namo — Tik ne tėvo, — suszuko

ELEKTRIKINIS APSZVIE- 
TIMAS YRA REIKALIN

GAS NAMUOSE.

Sziadien yra pripažinta kad 
kožnam name turi rastis elek
trikinis apszvietimas ir tai 
daugiausia pripažysta paezios 
moteres. Moteres žino kad 
elektrikas prigialbsti joms vi
sokiam naminiam darbe o jei
gu intaisymas yra netinkamas 
todėl visokį intaisymai ne yra 
paredke ir užvedimas drafu 
turi būti atnaujintas kad apsi
saugo! visokiu nelaimiu.

Jeigu elektrikinei dratai ju
su name yra netinkami ir szvie
sa nuolatos blykezioja žibu
riuose, tas parodo kad dratai 
yra silpni ir pavojingi.. Tokius 
drains reikia kuogreieziausia 
pataisyt per geresni užvedima.

Geras intaisymas duoda ge
resni patamavima kuknioje, 
miog-kambaryje ir kituose 
kambariuose be jokio pavojaus 
o priek tam ir visokį elektriki
nei intaisymai geriau jums pa
tarnauja kožna diena.

Apie tai pripažysta geros 
gaspadines nes persitikrino sa
vo kasdieniniam darbe kad ge
ras elektrikinis intaisymas yra 
geriausia ir saugiausia.

Geras elektriko užvedimas 
sziadien suezedina ateityje 
daug ergelio ir nelaimiu jusu 
namuose. Jeigu jusu namuose 
elektrikinis intaisymas yra ne- 
užganadinantis tai nueikite in 
Pennsylvania Power & Light 
Co., ofisą o jie jums duos viso
kius patarimus už dyka ir kaip 
galite insitaisyti elektriką pa
gal naujausia būda o tada ga
lėsite būti rameis ir miegoti be 
jokio pavojaus.

darydavo maista 
sau tepasilikdamas 
dalele.

Viena vakara Juozukas, vy
riauses sūnelis paemes sau pa
skirta duonos gabalėli tarė:

— Tete, asz sziadien nebe- 
sveikas, suvalgyk tamsta ma
no duonele.

— Ar sergi, vaikeli? — pa
klausė susirupines tėvas. Ir 
vargszas tėvas, taip stiprus 
prie darbo ir kietas varge, ap
sipylė gailiomis aszaromis, 
glausdamas prie savo krutinės 
mažyti Juozuką. Taip, mat, 
karsztai mylėjo savo vaikelius.

— Kas iau, sakyk sūneli? — 
vela paklausė tėvas vaiko.

— Niekas, tetuszi, —; pro 
verksmus atsake Juozukas, — 
tik sziadien valgyti nebegaliu, 
norecziau atsigulti.

Rūpestingas tėvas pats nu- 
nesze ji in lovele bet nenurim
damas del sunaus sveikatos 
ant rytojaus anksti nubėgo pas 
gydytoja, kad jis pasigailėda
mas atlankytu ligoni.

Gydytojas buvo geras ir gai
lestingas žmogus taigi pasi
skubino pas serganti Juozuką. 
Apžiurėjas ligoni patyrė kad 
jokios ligos neesama tik dide
lis nusilpnimas, kuriam ketino 
jau užraszyti vaistu.

— Ai, tamistele, neraszyk 
man meldžiamas vaistu, asz j u

vaikucziams nusigandęs vaikas. — Tarnis- 
mažiause' tele, nesakyk, meldžiamas, jam

visai neimsiu.
— Kaip tai, vaikeli, nenori 

vaistu. Kodel-gi?
— Kodėl? atrėmė vaikutis, 

ne nesiklausk tamstele, asz to 
niekad nepasakysiu.

— Na Juozuk, ar triuši toks

Kožna meta Princetono uni

70 JAPONISZKI EROPLA- 
NAI BOMBARDAVO 

KANSU.
Lanchow, Kinai. — Staiga! 

atlėkė 70 Japoniszku eroplanu 
ant Lanchow miesto, Kansu 
provincijoj ir pradėjo mėtyt 
bombas isz padanges ant gy
ventoju. Keli szimtai likos už- 
muszti ir daugelis žmonių su
žeista. Beveik puse miesto su
naikinta.

versiteto studentai suloszia 
perstatymą kuriame dalyvau
ja tiktai vyrai. iSztai du isz to
kiu studentu yra pasiredia in 
merginas ir gana grąžei iszro- 
do. '■■*

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas.ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

AR ISZTIKRUJU BUVO TAIP NUSJDYVINUS 
PAMACZIUS SAVO MYLIMA?

is, kuris apgavo 
už

William Buckner, turtingas dykaduon 
daugeli žmonių, parduodamas jiems neteisingus bondus 
ka likos aresztavotas bet vėliaus paleistas i nt bėdos, ana va
kara susitiko naktiniam kliube savo myliu a, Adelaida Mof
fett. Ar tai isz didelio dyvo kad ji rado toje vietoje ar isz mei
les taip nusistebėjo kad pamate savo mylima su kuriuom ke
tina neužilgo apsivesti.

Dykai - Dykai
Suvis dykai dasiži- 
nosite savo ateiti ir 
kokia laime turėsite 
gyvenime, jeigu pa- 
raszysite tuojaus ir 
prisiusdami kelias
sztampas del persiuntimo.. Adresas:

PRACTICAL SALES CO. Desk S.
1219 N. Bell Ave. Chicago, III.

| SZI BANKA YRA NARYS S 
» Federal Reserve System # 
| TEIPGI IR g
5 Federal Deposit Insurance# 
# Corporation a 
I ------$------ |

| Union National Bank I 
« Kampas Main ir Centre St. 8 
| MAHANOY CITY, PA. |

nieko.
Vercziau asz pasakysiu ta- 

mistai. Mat... mes esame la
bai . .. pavargę ir neturime kuo 
bado apmalszinet. Todėl pasi
ryžau nieko negert ir nevalgyt 
ir apsimecziau ligoniu kad tik 
tete ir kiti vaikai turėtu dau
giau maisto.

— Tai tu visai alkanas? — 
paklausė gydytojas.

— Taigi, labai alkanas, bet 
už tai jie mažiau bado kenezia. 
Gal neužilgo1 mirsiu tai dangu
je karsztai melsiu Dievo, lead 
duotu tetei daugiau duonos. 
Matai dabar tamista, kad mail 
jokiu vaistu nereikia. Praszy- 
cziau tik tamstos kad teiktu- 
miesi pakviesti man kunigą. 
Iszpažincziau jam savo mela
gyste. Kunigas iszklausys ma
nes ir iluos man iszriszima. 
Mirti nusidejas jokiu budu ne- 
norecziau.

Gydytojui sužibo akyse asz- 
aros bet nenorėdamas parodyti 
savo susigraudinimo, greitai 
iszejo isz kambario.

Vienok neatsiuntė Juozukui 
kunigo tik pintinaite pilna 
maisto.

Keliomis dienomis paskiau, 
susitikęs gerojo vaikelio tęva, 
gydytojas ji prasznekiho, tar
damas: , , .

— Duok man Juozuką auk
lėti; jis mums abiems atnesz 
laime. Tau, kaipo tėvui, bus 
lengviau o asz busiu laimingas 
priemes už savo sunu valka, 
kuris turi taip gera ir dora 
szirdi.

“Tylėk Ir Neiszduok Mano Slaptybes”

Gal tai buvo didele slaptybe kuria kalbėjo Luther John- 
i on, isz Teksu kongresmonas in ausi savo draugui kongresmo- 
nui James A. Shanley, isz Connecticut. Johnsonas buvo inku- 
reju bilo, kuris uždraudė svetimiems sklypams gabenti ka- 
riszka materijola in Europa del kariaujaneziu sklypu.

PARSIDUODA 4 LOTAI.

Kiekvienas po 50 pėdu pk 
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.

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.

NAUJOS M1KALDOS 
KARALIENES i 

PRANASZYSTES S
fra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes it 
jau daug atspėta kas būva 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskita 
25c. stempomis o gausite pe< 
paczta. ,

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

y i
i



Nieko tame ypatingo nebu
vo. Viskas buvo po senovei. 
Tos paczios sienos, tos paczios 
languose grotos o ir diena bu
vo szalta, žvilganti kokiu tuks- 
tancziai ant svieto. Kareiviai 
kazarmese snaude, rūke, vieni 
kitiems pasakojo 'pasakas ir 
juokėsi.

Užveizdetojai vaikszczioda- 
mi po tamsius kalėjimo karido- 
rius, laikas nuo laiko kuždėjosi 
ir Skambinant raktu pundais, 
tingiai nuolatos mislijo— apie 
tarnysta, apie szeimynas.

Politiszki kaliniai sunervuo- 
iti, ilgai ir atkakliai trankėsi 
savo kletkose idant pasipur- 
czius staiga, pasiklausyti to, 
kas bus ir vėl sau vaikszczioti.

Ir viskas aplinkui buvo pa
sibjaurėtina, kaip smarve, 
kaip neszvarios kalėjimo sie
jos.

Inžinierius, atsidusęs, par
virto ant lentų sukaltos lovos.

Tai buvo augsztas sausiokas 
su jnžymiom pažaunem vyras 
su abejojancziom nuilsusiom 
akim. Visame savo kūne jis 
jaute neramumą o viena mislis, 
neiszeinant jam isz galvos, kaip 
tai tykiai szliapžojo joje ir lipo 
prie smegenų.

Per paskutines dienas visas 
savo spėkas mieravojo ant to, 
kad tik nieko nejausti. Smer- 
tis jam buvo apejinga.

Maža ir reikalinga operacija 
antrino sau tankiai, užtrauk
damas “machorki”. O po tam? 
—■ po tam niekas... Ir buvo tai 
taip prasta ir aiszku kad tam 
dalykui apmislijimo visiszkai 
nereikalauta.

RePkejo vienok kuo-nors už
siimti ii' ūžmuszti savo mokslą 
per tas paskutinei dienas ka
dangi Viskas buvo pabaigta ir 
nebuvo jau kas veikti... Taigi 
Taigi, skaitė ir rūke... Vaiksz- 
cziojo po kamara ir vėl skaitė. 
O knygų turėjo. Nepaisiant 
ant regulamino asztrumo, kny
gas buvo galima gauti per kri- 
mina'liszkus kalinius nuo poli- 
tiszku isz antrojo pavilijono.

Viena mislis — rodos isz Mi- 
chailovskio — nedave jam ra
mybes. Persekiojo ji dienomis, 

kankino ji naktimis kaip sloga, 
idant paskui tikrai paaiszketi.

Insivaizdino sau žmonija 
kaipo milžiniszka baisu orga
nizmą. Sztai jis savame laike 

auga, trankosi kur toli, ėda vie
nus sąnarius del palaikymo ki
tu sues ir ji — ir nežinia del ko 
ĮtaS viskas taip veikiasi.

Szia mislis trukdavo ko tai 
nežinodama ir vėl slankiojo po 
galva megzdama isz leiigVo sa
vo tinkins kaipo augalu gyslo
se sultis.

Vaikszcziojo ir rūke. Ret- 
karcžiais klausėsi ka kiti vei
kia. Mislis apie kitus ji baide.

Kaip jie sutiks smerti?
Gali nusigąsti... Ir kam 

tas?.. kaip tai bus pasibjaurė
tina ir nesmagu. Vare nuo sa
ves tas mislis.

Kiti nerimavo dar labiau...
Ta szviesia diena žiemos lai

ke kalėjimo virszininkas vaik
szcziojo po kiemą ir davinėjo 
prisakymus.

Buvo szalta. Szaltis ausis 
gnaibė. Pasikėlė taigi kalnie- 
riu ir mislijo kad pas ji namie 
szilta, kvepia kvepsnys ir ji ta
sai kvepėjimas erzina. Jaute 
kada.

“Savanai” (smerties uždan
galai) po du rubliu, penkesde- 
szimts kapeikų, raportuoja 
akamanas, gudrus, szvies-plau-

kis mužikas su mediniu, pilnu; 
netikrumo priesz “naczalst-j 
va” veidu. Mužikas nužemin-1 
tai kloniojasi.

Kalėjimo virszininkas pažiu
rėjo in ji isz paniūru ir tuojaus 
atsziepe:

— Juk tas negalima! Jeigu 
gubernijos valdžia skirtu tam 
reikalui pinigus, tuokart butu 
taip! O mes negalimi1 isztcseti! 
Juk to visko ant syk bus per 
daug. . . Tu apie tai jiems isz- 
aiszkink!

— Asz jau jiems apie tai sa
kiau, vasze blagorodija.

— Ir kas isz to? Dar syki, 
durniau jiems pasakyk! — at- 
szove asztriai virszininkas.

Ji jau nuo seniai nervavo už- 
veizdetojo medinis veidas su 
ironiszkom po maska apgavin- 
gom ir pilnom rodos nuolanku
mo akim.

“Skūra nulups” pamisimo. 
Žmones kankina ir daugiau 
nieko! kaip stulpas!.. Ir ran
dasi dar tokiu žmonių.

— Na eik ir pasakyk jiems. 
Galima juk ir be “savanų!”

— Klausau!
Bet virszininkas ji sulaikė.
— Tu neklausyk... bet sztai 

dar kas?.. Aha! Reikalinga 
perukas ir barzda. Taip para- 
szyta cirkulioriuje. Nubegk 
norints pas Aizensztena.

— Klausau!..
Užveizdetojas bego ir po jo 

kojom girgždėjo sniegas o vir
szininkas in ji žiurėjo ir misli
jo dabar apie savo prakeikta 
tarnysta.

“Ir kada tas viskas pagalios 
pasibaigs? Juk tai galima vi
siszkai ir protą prarasti... 
Kasdiena smerties isztarmes 
ir toztar’ines, kasdiena bausmes- 
ant bausmių! Labai norecziau 
juos pastatyti ant musu vie
tos!”

Ir sena, ilgai Ibujojanti ne
apykanta prie “naczalstvos” 
jame rinkosi ir buszavo vis ar
sziau.

“O vis ta naczatlstva!” Vis
kas, tai jie ir kagi? Kaip sau 
nori! Del ju paežiu arsziau!.. 
Ne musu dalykas! Mes czionai
— ne!.. Mes tiktai iszpildyto- 
jai, ne musu reikalas!.. O jiems 
arsziau..! ”

Ir toji pikta mislis, kad “na- 
czalstvai” del kokios tai prie
žasties bus arsziau, ramino ji 
isz naujo.

Taigi, ėjo ir iszdavinejo pri
sakymus.

* * *
Sūdo pirmininkas ant pietų 

pataisytu del jo per žemojo pul
ko oficierius, juokėsi ir buVo 
užganėdintas.

Buvo tai pilnas, raudonas, 
su dideliais ūsais isz seminaris
tu generolas, tvirtai akcentuo
jantis Ii tara “o”. Jisai save 
laike visiszkai už gera ir gera- 
duszi žmogų ir norėjo dabar 
duotis pažinti ir tam “frakui”
— advokatui, atmindamas, kad 
tasai sude netikėtai prie jo lai
žėsi, pavadinęs ji kokiu tai bu- 
du ir kada tai “mokslo žvaigž
de.”

Tada jam tas labai patiko isz 
atžvilgio in prokuratorių.

Prokuratorius turėjo augsz- 
tesne ranka, iszleido koki tai 
veikalą ir didžiuojasi: — “Nei 
vienas, sako, mokytojas juris
tas nepaabejos duotame atsiti
kime.” “O mes tai-gi paabejo
jome, o mes taigi iszteisinome 
tuo kart tikra teroristą!. . Cho! 
cho! cho... Nei vienas, sako 
mokytojas juristas!.. O mes

"SAULE” MAHATOV CITY, PA. 

KOKIU BUVO HITLERIS PASKUTINĖJE 1AREJE O KOKIS JISAI YRA SZIADIEN
Gal daugiausia, fotografuotas sziadien inogus ant svieto yra Vokiszkas Hitleris. Vi-

ši žino kaip jis sziadien iszrodo bet mažai ji žin/jo kaip jis isz rode paskutinėje Svietineje 
Kareje, kada tai buvo tiktai kapralium. Jo uss tada buvo di desni o veidas mažesnis bet
sziadien jo ūsai mažesni o veidas didesnis. Hitlris
politikiszku nelaisviu.

jam ant piktumo iszteisinsime, 
kada norėsime. O nenorėsime—■ 
pakarsime!.. ”

— Tai simpatiszka burna to
jo Klemankin! — atsisuko 
greitai per stala prie prisieku
sio advokato.

— Apie ka ežia einasi, jusu

stovi prie automobiliaus kada tai buvo

dyti jog ir jis pas toksai kaip 
kad ir jie...

Bet duszioje, klaidžiojant 
vyno garuose, atkakliai skrai
džiojo frazes: Szki yra ji, toji 
sluogsnis, kuri pruosze Port 
Artūrui Czuszimk ... Ir per
imtas tos mislies jaime, svajo-

graudines ant mislies, kad bu
vo liu dininku t o didelio ir svar- ■ 
baus istoriszkojo laiko kaipo 
tautos perstatytojas, inejo prie
angiu pas general-gubernato- 
riu, prisigatvydamas mislyje, 
ka turi pasakyti.

General-gubernatorius buvo

I AR NORI NUO VYRO BŪTI 
MYLĖTA?

! — Netikėk visokį pikty- 
Į bems ka tau apie kitus pasako- 
' je.

— Ne niekink to daikto ka
tro neturi.

— Nesiginczyk nuolatos, 
norints ir įturetum teisybe. ‘

—• Neatradinek klaidu pas 
kitus.

— Nekiszk nosies per daug 
apie kitu reikalus norints tai

Du kalvei aut vnszaus kalves tmĮ)į]i tavo prietdlei
insigavo, j — <]ę.e mislykie ir netikėk 

Dumples dūme net dūsavo, Įia:(j fį žmonis ant svieto yra 
Badai pats bosas ant virszaus laimingesni už tave.

nuėjo,
Ir tuos gizelius kaip naguose 

turėjo,
Na ir ant galo, 

Meisteris nuo gizeliu in kaili

— Nepaantrink tuosius lio- 
ririts tave jie ir galėtu užtinti, 
žiu.ius kuriidoš girdėjai, no- 
: ints tave jie ir gailėto užimti.

— Ne niekink tkvo t a mai
gavo,

Vienam su daželiu mėlynai
galva nudažė, 

Ir da terla gerai apdaužė. 
Gaspadorius paliemona 

pargabeno, 
Užbėgo augsztyn net namas 

sudrėbėjo,
Palicmonas apsidairė, 
Kaip tik duris atidarė, 

Prilieta munsžaines ir dažalu, 
Ir da kitokiu smirdalu, 

Ant rytojaus Susitaikė, ugadas

ežiu arba menkesniu ir vargin-- 
gesinu žmonių už SaVe.

— Nesipusk už daug ir ne
sidairyk per virsz saVo stovio 
ir ne niekink vargingesnių už 
save.

— Niekados neiszjūokinek 
kitu žmonių tikėjimus. — Visi 
tiki in Dieva ir geidžia gaiitis 
in dangų po smert.
— Skaitykite laikraszti ‘Sau

le,’ o busite Iszmintingiausi.

ekscelencija? —■ insimaisze 
pulko vadas, nesuprasdamas 
apie k a e žia kalbama .

— Tai mes ten viena pakore- 
me!.. iszaiszkino pirmininkas, 
blykstelėjąs mažom akutėm ir 
tese toliau, atsisukdamas in 
advokata.

— Ne, tėvuk nieko nepada
rysimi iSztai... Mes ir taip jau 
ant dvieju užmusztu viską su- 
verteme! Ponas patemijai?

Ir kad visiszkai patraukti 
savo pusėn advokata, tyliu 
daug ženklinaneziu balsu pri- 

■ dure:— --------- — ---------------
— General-gubernatorius isz 

septynių liepe... Na... reikė
jo penkių... taigi... amžina 
jiems atsilsis.

Apsidairė aplinkui sale, kai
po jeszkodamas szventojo pa
veikslo ir peržegnojo savo sto
ra inkaitusi po mundiera pilvą.

Aficieras-sudžia, kuris kaip 
tik nepravyko sude, taip ji ta
da sujudino advokatas, užtik
rinantis, kad pasmerktas ant 
smerties septyniolikos metu 
jaunikaitis — gimnazistas bu
vo nekaltas — dabar nuolatos 
gere ir gere, tarytum per mig
las matydamas aplinkui malo
nius ir simpatiszkus veidus sa
vo oficieriu. Ir visi jie buvo to
ki dori ir geri kad ji apėmė 
nuosteba: isz kur jam tuokart 
sude atėjo tokia laukine ir 
kvaila mislis.

jo, kad tai kadaii apraszysias 
savo atsimiiiimuįe.

* *

Kas-gi butu dabar?
Ka-gi jis dabar toje valan

doje padarytu ir ypatingai del 
ko ? Juk ne gimnazistas, tai vis 
viena butu reikeja pakarti kas 
kitas?

Juk pirmininkas taip aisz- 
kiai darode kad reikėjo pakar
ti penki. Tai-gi, ar ne lygi ra
cija — ka? Ir buvo tai taip 
aiszkiai pertikrinta kad laips- 
niszkai raminosi ir vėl gere ir 
gere...

Advokatas, kuris senai jau 
suprato kad sude nei iszkalba, 
nei mokslas, nei net grajinimas 
ant nervu neturi jokio reiszki- 
mo: kad vi^as dalykas ant to 
atsiremia idant su sudžioms 
būti geruoju ir juos pritraukti 
prie saves, padaryti taip, kad 
advokatu nesibijotu ir juos pa
laikytu už paežius ekspropri- 
jatorius taippat gere dabar, 
szypsodamas in deszine 
kaire in oficierius, kad

ir in 
paro-

*
Mieste 1 vieszprLvo baime.
Durnos rinktiniai ir pats 

naujai iszrinktasj^tstovas rin
ko paraszus po pdfestu priesz 
smerties bausme. I

In Petersburgalstauge tele
gramai. ' k

Vieno pasmerkt gimnazisto 
motina, augszta, š|indubusiom 
ir primerktom akįr dairėsi ap
linkui. Žiurėjo 'i! in atstovą 
tait iii gube^’niįpi yirs^ininka. 
tai, in a dvoką ta/i veli n pro
kuratorių, iszsžaiikdama sude 
koki tai pasibaisegima.

General gubernaorius jo 
priėmė, kiti, marmėdami 
tokio neaiszkaus; ramino 
mete prižadejimufe ir kur tai 
skubinosi, tarytum, norėdami 
pasprusti. ji-

Jai draugavo duktė, nedaili, 
smulki panaite, kuri su sopu
liu ir baime temyjant motinos 
•susigraužimą, rūpestingai so
dino ja in karietele ir staigai 
szvapejo: “Mama, mama, nu
siramink. .. Asz persitikrinu
si. .. Valia nekaltas ir jis bus 
paleistas...

Atstovas taip-gi du sykiu va
žinėjo pas general gubernato
rių bet antru sykiu tenai jis jau 
nepriimta.

Isz paszaukimo liekorius ži
las ir geras senelis su sidabri- 
neis antakiais, asztriom akim 
buvo žinomas mieste visuome- 
niszkas veikėjas.

Ir sztai stebėtina mislis jam 
atėjo galvon kada pirmu sykiu 
privažiavo prie gubernatoriaus 
namu.

Szale jo ėjo žmones, sniegas 
blizgėjo, karieteles vežėjas mu- 
sze rankomis. Atėjo jam ant 
mislies gimnazisto motina — 
iszbalus, su skarele ant gal
vos ...

Bet urnai'viskas jam pasiro
dė netikra, net tai, kad keliau
ja pas general gubernatorių 
užstoti už pasmerkta.

Juk valdžia tai 
džia. Riksmas ji gali padaryti 
dar kietesnių.. pi 
per galva ir apsi lute ji nera
mybe. ..

Atsiminė sau vienok intri
gas, protestus, ai:
sukylima, kas visus sukratė, 
su viltimi pergale i ir net susi-

padare, 
Dvideszimts doleriu padėjo 

in džela uždare.
ir

vis-

Myli Skaityti “Saule!’’
______ t • 5 i *

Gerbiama “Saules” RedySta:
Asz buvau tamistu tikru skai- 

tytojum, bet nebuvau užraszy- 
tas knygose, tiktai skaicztou 
drauge su kitu draugu kuris ra
dosi su manim ant burdo, tam 
paežiam name. Bet dabar pei^ 
siskyreme tai man be ‘Saules’ 
neramiu ir nesmagu, todėl pn- 
siuneziu tamištoms prenume
rata ant viso meto už laikraszti 
ir meldžiu man dabar siuntine - 
ti, nes myliu “Saule” ' labai

* * *
Du brolei in Luzerne pribuvo, 
Gyrėsi kad Bolszevikai buvo, 

Czionais dirbti nenorėjo,
Ba tingėjo.

Sargai suSeke plesziant 
vagonus,

Erne kas papuolė in nagus, 
Kada pas juos krata padare, 

Tai pasakyti negali, 
Vienas už czeverykus, 

L’žmokejo baudos 300 doleriuv 
Del tokiu bažnyczios nereikia, 

Ba ir kitus keikia,
Kam in bažnyczia eina,

O ant bolszeviku susirinkimu 
ne eina.

tai ilgas, susispaudęs gorsetu 
smarkus žmogus, su jaunu ir 
kukliu veidu.

Jis niekados neabejojo kad 
jo pavirszutinumas, didėli ūsai 
ir visados asztri pažiūra, bus 
jam nuolaidesni.

General-gubernatoriui 
kas buvo aiszku.

“Jie” užsuka o po tam vais
tus sukelia...

Taigi, szaltai ir sausai pri
ėmė atstovą, sakydamas, kad 

I taip tiesos liepia, bus iszpildy- 
’ ta.

* totosaLaįato imdamas. mažasJ 
akyveizdoj jo stamantrumo ir 
augsztos, apkabintos ordereis 
krutinės o ypatingai kokia ge
neral-gubernatorius, akyveiz
doj tos szviesybes, sukiluoda- 
mas lupomis, usus, žiurėjo in ji 
atkakliai ir asztriai — urnai 
pasijuto taip susimaiszusiu, 
kad užmirszo tuojaus ka turėjo 
jam pasakyti. Ir tiktai po ge
rai valandėlei szvelniai paban
dė iszsitarti apie žmonija ir 
primine gimnazisto nelaimin
gos motinos sopuli, ant ko vie
nok gavo toki pati atsakyma.

— Viską, ka tiesos sako, bus 
iszpildyta — atsake general
gubernatorius ir su nekantrybe 
isztiese savo sausa ranka, ant 
kurios mažiulio pirszto blizgė
jo žiedas.

O sugryžes in savo kabinėta, 
patemijo asztriai:

— Tas pat kandidatas to ka
lėjimą !

Ir neabejodamas, kad visus 
mato perdem o ypatingai isz- 
skaito akyse kramola (maisz- 
ta), padėjo ant galo stao ciga- 

' ra ir smulkiu, aiszkiu rasztu 
patvirtino isztarme.

Bijojosi kad nepareitu isz 
Peterburgo susimylejimas ar
ba visai smerties panaikini
mas.

-— Asz ežia atsakau už viesz- 
patystes ciolybe priesz cara ir 
tėvynė o Peterburgas maiszosi 
ir dar privirs koszes, viską su- 
nerplios!

Ir net susigraudino, atjaus- 
damas ta savo atsakomybe.

—: Tolaus bus :—

ne
ką 
ja,

visados val-

'asinesze jam

eina kraszte

laikrasztis. Su pagarba, 
KAZIMIERAS MEDELIS

isz Philadelphia, Pa

* * *
In Oklahoma,

Tankei atsilanko svetis pas 
žmona, 

Atsiveža valgiu,
Ir visokiu gerymu.

Per kėlės dienas vieszinasi, 
Kaip du karvelei glamonėjasi, 

Alia, ha tai ne bile kokis, 
Dideliu statosi ir ne žiopliu, 
Kožna bobele toki mylėtu, 

Kad tiktai turėtu;
Juk kvailiu visur atsiranda, 
Tiktai tegul jeszkot bando.

* * *
Jeigu “ponaitis” in kur nu- 

lenda,
O kaip vetoes kitiems in akis 

lenda,
Tai skrepli ant veido uždekite,

Su delnu isztaisykite,
O jeigu rodos neduosite, 

Tai paliemona papraszykite,
Tuojaus toki apmalszys, 

Viską permainys,
Tada veluk kokia pora vaiku- 

cziu turėt,
O ne kipszu pilna grinezia 

priperet.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . , 26a,

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
iszmokejimo- pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

del

W Neužmitszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už« 
miražo ir prasze idant nesulaikyl 
laikraszczio. Paskubinkite 1

LINKEJIMAI!
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU

* * *
Dievas yra geras ir atlaidus, 
Lyg laik, bet buna rustus, 

Trys vyrukai Panedelio ne
laukė,

Nedėlios ryta in karezema 
nutraukė,

Pasielgė labai bjaurei, 
Badai kaip tvarte arklei, 

Užtat po 25 dolerius kasztavo, 
Gerai nusztriopavo,

O kad graszio neturėjo, 
Tai užmokėti negalėjo,

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

arba 20 Linkejimtt 
Konvertoms už $1.00.; U 
Nelaukite ilgai! —Pirkite 

dabar priesz laika Į ®
■ ■

SIENINIAI u

i va pasiunsti. 15 coliu ’pltf- 
i ežio, 24 coliu ilgio.
į Po 25c arba 5 už $1.00
‘ _ __

Prisiunskite Money-Or- 
i deri arba pinigus per Ke- 
■ gistravota laiszka.

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




