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Isz Amerikos
SURADO $2,369 ANT NEGY

VO PERLORIAUS.
Allentown, Pa. — Kėlės my

lės nuo miesto automobilistai 
Burado negyva žmogų ant .plen
to grabeje. Kada ji nuveže ant 
palicijos, pažino jame gerai ži
noma perloriu isz tos aplinki
nes kuri visi vadino “Tony the 
Peddler. Kada perkratė jo dra
panas, surado 2,369 dolerius 
Užsiūtus pamuszale jo drapa
nose. Turėjo tris bankines kny
gutes kurios parode kiek jis 
buvo sudejas batikoj pinigu. 
Apie deszimts metu adgal jo 
pati ir duktė likos užmsztos 
nelaimėje ant geležinkelio.

MESZKA PAVOGĖ MER
GAITE; ISZLIKO GYVA.
iCockburn, Kanada. — Juo

da meszka norėjo pavogti sze- 
sziu metu mergaite, dukrele 
Edvino Rappasco, isz jos na
mu. Mergaite žaidė artimoje 
savo namo kad staigai jos mo
tina iszgirdo mergaites riksmą. 
Motina iszbegus laukan in lai
ka matydama didele juoda 
meszka kuri buvo nustverus in 
glebi mergaite ir foego in gir- 
ria. Jos- vyras (ame laike kirto 
malkas artimoje ir iszgirdes 
kliksma motinos ir mergaroes/ 
pradėjo vytis paskui meszka. 
Pribėgės artyn suplojo delnais 
nes bijojo szauti idant nenu- 
szauti mergaite. Meszka persi
gando, trenke mergaite ir že
me ir pabėgo. Mergaite aplai- 
ke tik kelis apdreskimus.

PAREJAS NAMO RADO PA- 
CZIA NUŽUDINTA.

■ Graceville, Pa. — Tikėda
mas paprasto pasveikinimo 
nuo savo paczios, kada sugry- 
žo isz darbo taji vakara, Miko
las Derricott vos neapalpo isz 
baimes per tai ka pamate kuk- 
nioje. Jo motere gulėjo ant 
grindų, szale kūdikio vyges, 
nužudyta per nežinoma pikta- 
dari. Moteres galva buvo bal
sei sudaužyta su kokia tai ge- 
ležia ir viena ranka iszlaužta.

Matyt nelaiminga motere 
smarkei gynėsi nuo užpuoliko 
nes po visa kambari viskas bu
vo iszvartyta ir neparedke. Žu- 
dintojas perkrauste viską ir 
paėmė tris szimtus doleriu ku
riuos vyras buvo suczedines ir 
tas buvo priežastim žudinstos 
moteres. Kūdikis tame laike 
miegojo kada tėvas inejo in 
kuknia.

AMERIKONISZKAS RAU
DONAS KRYŽIUS SZEL- 

PIA FINIECZIUS.

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszkas Raudonas Kryžius 
matydamas kad paszialpa yra 
reikalinga kuogreicziausia Fi
nams, nusiuntė 10,000 doleriu 
ant pirkimo vaistu ir gydint su
žeistus ir serganczius. Viską 
kas galima yra siuncziama per 
eroplanus kad aplaikytu rei
kalingus dalykus kuogrei
cziausia kuriu labai reikalau
ja. _ ——

ANGLEKASIAI
PATĮS VARO

KASIKLAS
PAĖMĖ IN SAVO RANKAS 
SUBANKRUTIJUSIA KOM
PANIJA IR DARO GERA 

BIZNI.

Minersville, Pa. — Penki 
szimtai anglekasiu isz szios ap-1 
linkines nutarė iszgialbet szi 
miesteli nuo prapulties ir va
ryti toliaus subankrutintas ka
syklas, Primrose Coal Co., ku
rie apleido kasyklas tvirtinda
mi kad tolimesnis dirbimas ka
syklų neužsimoka.

Ka daryt? Ar duoti mieste
liui pražūti ir 500 szeimynu 
palikti ant vargo ir ubagiszkos 
duokles nuo valdžios? Susitarė 
visi kaipo vienas vyras ir nu
tarė parandavoti kasyklas nuo 
subankrutintos kompanijos. 
Sziadien tieji anglekasiai turė
jo tikrai Dekavones diena, szei- 
mynos buvo užganadintos, dar
bininkai gauna pedes ir visi 
yra užganadinti.

Anglekasei sutvėrė savo 
kompanija, paaukauja paskir
ta duokle nuo savo užmokes- 
cziu, parduoda anglis visur ir 
sziadien toje aplinkinėje yra 
Karalium Anglis.

Žemeje randasi apie asztuo- 
Yii-nrin-jouai Trinu artgtinri utie 
laukia iszkasimo. Kasyklos 
pradėjo dirbti Augusto 16 ir 
sziadien jose dirba apie 500 
žmonių ir lyg sziai dienai jau 
iszkasta 96 tukstancziai tonu 
kietųjų anglių, kasyklos dirba 
kožna diena iszskiriant szven- 
cziu, Subatu ir Nedeliu o kož
na pede iszmokama darbinin
kams apie 60 tukstancziu dole
riu.

Priesz sustojimą darbo kom
panija užsispyrė numuszti an- 
glekasiams isz pradžių 5, po 
tam 10 ir ant galo po 15 centu 
ant dolerio bet anglekasei ant 
tokio užmanymo nesutiko.

Sztai ka darbininkiszkas 
upas ir vienybe gali padaryti, 
kur kompanija neturėjo pasi
sekimo, ten patys darbininkai 
laimėjo.

ISZMETE LAUKAN NUOGA 
GASPADINELE.

Gary, Ind. — Palicijantas 
Roy Godman eidamas ulyczia 
užtiko verkiant ir drebant nuo 
szalczio motere, Mrs. Emma 
Dylevskiene, kuri buvo visai 
nuoga. Užmėtės savo overkoti 
ant jos balto kūno, invede in 
s tuba užkl ausdamas del ko ra
dosi ant ulyczios tokiam padė
jime. Motere pasakė palicijan- 
tui buk jos burdingieris, Szi- 
mas Bydniak, parejas apie pir
ma valanda nakczia namo, ge
rai užsitraukęs ramybe, inejo 
in jos kambarėli reikalauda
mas nuo jos pinigu. Motere bu
vo naszle. O kad nedave pini
gu, pradėjo nuo jos draskyti 
drapanas ir iszmete nuoga lau
kan. Motere bijojo sugryžti ad
gal būdama baimėje kad gal 
insiutes burdingierius jos ne- 
užmusztu. . ■

REGISTRACIJA
ATEIVIU YRA

DEL KO UŽDARE 
“PULIUS”

DŽVYD1JOCZEKA isz EUROPINES KARES
SUMUSZE PODUKTE KAD

NETEISINGA
IR NEPRIPAŽINTA PER 

AUKSZTESNI SUDA

Scranton, Pa. — Czionaitinis 
Superior Sudas aplaike protes
tą nuo sudžiaus Biggs buk nau
jos tiesos kurios priverczia 
kožna ateivi kuris neturi Ame- 
rikoniszku popieru, kad jis re- 
gistruotusi su palicija ir turė
tu bilietą, yra neteisinga ir ne- 
legaliszka ir negali būti invyk- 
dinta. Tosios tiesos yra ne pa- 
gal szio sklypo Konstitucijos 
kuri kožnam duoda laisve be 
jokios registracijos.

Pennsylvanijoj randasi dau
giau kaip 225 tukstancziai atei
viu kurie turėtu mokėti po do
leri už tokia registracija. Da
bar svarstymas legaliszkumo 
tosi ostiesos eis in augszcziau- 
sia suda ant užtvirtinimo ar at
metimo.

DEDE UŽDUSINO KŪDIKI.
Royersford, Pa. — Petras 

Stanford atsigulė ant sofkos 
nepatemindamas kad ant jos 
guli trijų menesiu amžiaus kū
dikis kuri motina paliko mie
ganti iszeidama in miestą. Mo
tina sugryžus isz miesto priėjo 
pažiūrėti kūdiki ir rado ji ne- 
gy va nes dede atsiguldamas už
dusino mažiuleli. Po isztyrine- 
jimui nelaimingo atsitikimo, 
palicija paleido dede nes tai 
padare isz nežinių.

ŽYMUS RUSISZKAS KOM
POZITORIUS PASILIKS 
SUV. VALST. UKESU.

'Philadelphia, Pa. —■ Serge
jus Rachmaninoff, 66 metu, žy
mus Rusiszkas kompozitorius 
muzikes ir vedėjas simponiszku 
orkestru, apreiszke kad jis yra 
žmogus be tėvynės nuo kada 
apleido Rusija 1918 mete, todėl 
geidžia priimti Suv. Valstijas 
už savo tėvynė ir pasilikti jos 
ukesu iszimdamas ukesiszkas 
popieras.

82 METU SENUKAS APSI- 
PACZIAVO PENKTU 

SYKIU.
East Lee, Mass. — George D. 

Stevens, 82 metu senukas ana 
diena nuvede prie altoriaus 
Mrs. Mary Ingraham, 67 metu 
ir likos suriszti mazgu mote
rystes. Yra tai senuko penkta 
motere o jos treczias vyras.

Nuotaka turi du sūnūs ir tris 
dukteres kaipo ir septynis anū
kus. Jaunikis turi du sūnūs ir 
devynis anukus ir anūkėlės.

KVINTUKAI PASILIKS 
KANADOJE.

Callander, Kanada. — Kvin- 
tukes mergaites Dionniu pasi
liks Kanadoje nes yra karaliaus 
padones ir laike kares joms 
jokis pavojus negrasina. Taip 
apreiszke ju daktaras, Allen 
Roy Dafoe, kuris aplaike pa- 
siulinima nuo Kalifornijos 
kliubo kuris pasiūlė duoti prie
glauda penkioms mergaitėms 
laike kares.

RAKETIERElI UŽDAUG PA
SINAUDOJO
APGAUDINJ
PER TAIS

ISZ ŽMONIŲ 
SDAMI JUOS 
LOTERIJAS.

Pa. — Pennsyl- 
loriuis motorines

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos kamisorius motorines 
palicijos, Lynu G. Adams, ap
reiszke per laikraszcziu's del 
ko jisai uždare visus “pulius” 
ir loterijos rakietus Pennsyl
vanijoj o ypatingai pavietuose 
Schuylkill, Carbon, Luzernes 
ir Lakavannos. Sako jis, kad 
tai didžiausi raketai kurie žmo
nes apgaudinėja ir neduoda 
tiek, kiek žmones tikisi laimė
ti.

Toliaus kamisorius sako kad 
tikejimiszkos draugoves ir lab
daringos, kuri 
liūs, gavo prį 
liauti ir da 
laiko kad 
reikalus o je 
kui neiszpi 
mo tai bi 
aresztavoti, 
žmones, ku 
fo, iszdu 
centą ant t

Nekurios 
varo toki 
dos bažn

vare tuos pu- 
ymus kad pa- 
ms užtektinai 

avadintu -savo
po kokiam lai
to jo prisaky- 

riverstas juos 
ugeli miestuose
andasi ant reli- 
savo paskutini 
oteriju.
uguves, kurios
erijas ant nau- 
ligonbucziu ir 
daringu tiksiu, 

Taipgi tiiri paikuti taji raketai 
Bingo partes taipgi turi būti 
sulaikytos beitas priguli nuo 
vietines palicijos kuriu priva
lumas yra sulūkyti tuosius lo- 
szimus.

Kariszku diaugyscziu pulei, 
kuriuos varo ouvusieji karei
viai, sako kad tai ne rakietas 
tiktai -susz 
bizniu mies 
lei yra laik 
ju eina ant ■ 
ir iszmokejin^kolu.

į žmonių ir 
kur toki pu- 

joes pelnas isz 
kymo ju namu

BIJODAMAS £AD NETEKS 
PACZIOS, JiUDURE JA.
Fredricksbuig, N. D. — Bi- 

jidamas kad jo posunei per
skirs ji nuo jo paczios su kuria 
buvo apsipacziaves tiktai du 
menesius adgal, James Jar- 
myn, 66 metu amžiaus, sužeidė 
mirtinai savo paczia kada toji 
miegojo. Motere turi 59 metus 
ir kaip rodos nuo sužeidimu 
turės mirti.

Jarmyn apsipacziavo su tą
ją motere kuri buvo naszle su 
keturiais vaikais kurie buvo 
labai prisirisze prie savo moti
nos ir prieszinosi tam kad ant
ru kartu isztekejo už vyro. 
Apie tai vyras gana gerai žino
jo ir rūpinosi kad vaikai jos 
neatkalbintu nuo jo. Todėl su
manė atimti jai gyvasti ne kaip 
jos netekti.

Maniila, Filipinai. — Smarki 
vėtra perpute per czionais, pa
darydama didUes bledes ir ke
lis žmones užnusze.

Scranton, P 
syklos kietųjų 

,. —• Visos ka- 
angliu aplinki-
tos per dvi diene je bus uždar

na-s kad sulaikyti kasima ang
lių kuriu dau prisirinko isz 
priežasties szil o oro. Tukstan
cziai anglekasii rasis be darbu 
per keture-s dinas. , —

JA TĖVAS LABIAU MYLĖ
JO KAIP SAVO PACZIA.

Chicago. — Marijona Tesz- 
kiene buvo baisei užvydi savo 
patogiai poduktei, 16 metu 
Anelei, kuria isz pavydumo 
taip baisei sumusze ir spžeide 
kad reikėjo nuvežti in ligonbu- 
te ir nėra vilties kad mergina 
pasveiks.

Priežastis pasiutiszko užvy- 
dejimo moczekos buvo tevisz- 
ka meile del savo kūdikio. Mo- 
czeka negalėjo žiūrėti ant gla
monėjimo tėvo su duktere, ku
ria labai mylėjo nes buvo la
bai panaszi in jo pirma paczia 
kuri mirė du metai adgal. Toji 
pasiutėlė mane kad jeigu duk
ters nebus namie tai vyras dau
giau atkreips meiles ant jos, 
na ir nutarė atkerszyti už pa
vogta meile savo vyro.

Kada mergaite miegojo ta 
vakara, pagriebus sunku poke
ri nuo pecziaus, mėtėsi kaip pa
siutėlė ant mieganczios mergai
tes ir pradėjo baisei daužyti 
jai galva ir krutinę. Mergaite 
likos nuvežta in ligonbute o už- 
vydus'ia moczeka nuveže in ka
lėjimą kur sėdės pakol mergai
te ar pasveiks ar mirs nuo su
žeidimu.

TURĖJO ANT SAVES $5,775 
BET GERIAU SĖDĖT 

KALĖJIME.
(New York. — William Grie- 

ne, 34 metu, valkata ir bedar
bis, kurio kiszeniuose palicija 
surado 5,775 dolerius pinigais, 
bondais ir bankinėms knygu
tėms, nuėjo atsedet bausme per 
30 dienu už atsišakyma mokėti 
50 doleriu bausmes už valka- 
tysta. Griene likos aresztavotas 
per Dekavones diena kada gu
lėjo ant geležkedio stoties suo
lo.

§ Is'zpratingumas yra di
desne dorybe negu gerybe.

NETIKĖJO JAM KAD GEORGIJOJ RANDASI AUKSAS 
PAKOL PATYS APIE TAI PERSITIKRINO.

Majoras Graam C. Dugas, senas jeszkotojas aukso per
žiūri auksinius akmenukus iszkastus isz jo kasyklų kurias 
surado tarp kalnu Dahlonega, Georgijus valstijoj. “Iszmin- 
tingi galvocziai” juokėsi isz jo ir vadino ji kvailiu nes toje 
valstijoj niekas nebuvo suradęs aukso bet majoras atrado gys
la aukso isz kurios gauna po 60 tukstancziu doleriu aukso isz 
kožno tono rudos. Majoras kitam paveikslelyje rodo taja gy
sla savo draugui. -

RUSIJA UŽĖMĖ
FINLANDIJA

MASKOLISZKA MESZKA 
NURIJO FINLANDIJA, — 
BOMBARDAVO MIESTUS, 
MOTERES IR VAIKUS, — 

DAUG ŽMONIŲ UŽ- 
MUSZTA.

Helsingfors, Finlandija. —• 
Praeita Subata Rusija ant ga
lo užėjo ant mažos Finlandijos 
ir sutvėrė nauja Sovietine Fin
landija. Užklupimas buvo isz 
oro, ant mariu ir ant žemes ir 
tai žaibiniu staigumu, kurio 
Finlandiecziai visai nesitikėjo. 
Jeigu gyventojai nesutiks ant 
Rusiszku iszlygu tai miestas 
Helsingforsas bus visiszkai su
naikintas. Rusiszki peksztinin- 
kai užėmė didesne dali sklypo 
prie Rusiszko rubežiaus nuo 
inlunkes Karelia lyg Leningra
do o flota paėmė sala Seiska- 
ra ir bombardavo Viborga ir 
kitus pakrasztinius miestus. 
Viborg turi apie 75,000 gyven
toju kuris likos baisei bombar
duotas per Rusiszkus eropla
nus. Nakties laike miestas ra
dosi visas liepsnoje, daugelis 

tojimai sužeistųjų yra baisus. 
Kiek viso žuvo žmonių tai da 
lyg sziai dienai neapskaityta 
bet manoma kad apie du tuks
tancziai.

Bet Finiecziai negreitai pa
sidavė nes gynė savo tėvynė 
kiek galėdami. Prie Hangoe 
paskandino dideli Rusiszka ka- 
riszika laiva “Kirov” ir su- 
szaude apie dvideszimts Ru
siszku eroplanu. Prie Karelijos 
Finiecziai isztreme du pulkus 
Rusiszku kareiviu kruvinam 
muszyje ir paėmė deszimts Ru
siszku ginkluotu tanku.

Apie trys tukstancziai Fi- 
niszku gyventoju traukia in

Norvegija bėgdami isz savo tė
vynės jeszkodami prieglaudos 
pas savo kaimynus. Tuosius 
nelaimingus žmones Rusiszki 
eroplanai szaudo isz eroplanu 
su maszinineis karabinais. Pet- 
šamo miestas visas liepsnoja. 
Visas Finisžkas Žieminis kari- 
dorins randasi Rusiszkose ran
kose.

Rusiszki eroplanai bombar
davo miestus Petsamo, Lina- 
hamri, Parkina ir kitus mies
tus prie Rusiszko rubežiaus. 
Taipgi szaude vežimus, bosus 
ir peksztininkus kurie bego isz 
tu miestu, pakelyje.

Visas Finisžkas kabinetas 
atsisakė nuo dinsto o in jo vie
ta Maskolei sutvėrė Komunis- 
tiszka valdžia, prisakydami 
žmoniems kad tai bus ju val
džia ir jie turės valdžia savo 
rankose.

Suvienytos Valstijos tokiu 
pasielgimu Rusijos, užklupime 
ant Finlandijos labai inirszo ir 
prezidentas Rooseveltas isz- 
reiszke savo neužganadinima 
kad ant taip malszaus sklype
lio didele Rusiszka meszka už
klupo.

Washington, D. C. — Pagal 
apskaityma tai Finlandijoje 
sziadien randaąi apie 400 Aine< 

rikonu ir apie 500 Rusijoj, bet 
visi yra saugus ir paliepta vi
siems sugryžti namo nes kaip 
girdėt tai Suv. Valstijos ketina 
duoti atstauka Rusiszkam am
basadoriui paszol von ir dau
giau neturėti jokiu diploma- 
tiszku rysziu su tokiu sklypu 
kuris užklupo ant taip mažo 
sklypo. į

BADAI 1,000 RUSU UŽ- 
MUSZTA PER BOMBAS.
Helsingfors. —- Badai dau

giau kaip tukstants Rusu likos 
užmuszti per bombas kurias 
Finai užkasė žemeje, pro kur 
Maskolei turėjo praeiti.

Finai užmetineja Rusams 
buk jie pradėjo naudoti truci- 
nanezius gazus ant nekaltųjų 
gyventoju ir tokiu budu jau 
kelis szimtus moterų ir vaiku 
nutrucino baisia mirezia.

FINIECZIAI NEPASIDUO
DA MASKOLIAMS KURIE

PANESZE DIDELES ; 
BLEDES.

Helsingforsas. — Finiecziai 
kovoja smarkei priesz savo ne
vidoną, kurie buvo priversti 
apleisti penkis kaimelius prie 
Kareliano inlunkes. Musziai 
tęsęsi per visa na'kti su didė
lėms bledems ant Maskolių sza- 
lies. (

—■ Meksikonai dabar isz- 
duoda po 30 doleriu ant auto
mobiliu ir troku, kuriuos par
gabena isz Ameriko ir kitu 
sklypu.

— Idant užlaikyti Indijo- 
nus sveikus Suvien. Valstijos, 
iszduoda po 10 doleriu kožna 
minuta.

—i Pasažierinei automobile! 
taip greitai prasiplatino po 
visa Amerika, kad fabrikai pa
dirba ju po viena kas minuta*^



Kas Girdėt Užstojo Už Garbe Savo 
Valstijos

Diplomatiszkuose rateliuose 
ir tarp kariszku vadu yra nuo-, 
mone kad Hitlerio valdžios 
dienos Vokietijoj jau yra su
skaitytos ir neužilgio ateis lai
kas kad Hitleriui patys. Vokie- 
cziai nulauž sprandą, pasibaigs 
Xazismas ir bus galas kares.

Žinunai kalba kad patys Vo- 
kieeziai pripažysta kad Vokie
tijoj turės kilti revoliucija ir 
numetimas Hitlerio o y pat i il
gai Czeko-Silovakijoj nes tenais 
gyventojai yra neužganadinti 
isz Hitlerio ir jo pastumdėliu.

Vo'kiecziai 'galėjo senei pa
daryti paredka Pragoję bet to 
nepadare, yra tai davadas kad 
Hitleris jau neturi tiek galy
bes an't 'kariuomenes ■'kiek turė
jo kitados.

Kariszki žinunai kalba kad 
ateinanczia. vasara Vokietijoj 
ateis galas Hitleriui o ant jo 
vietos kils nauja valdžia kuri 
padarys taika su Allijentais 
ant užbaigimo kares ir pada
rymo avietines taikos. — Kad 
tai iszsipildytu kuogreieziau- 
sia! i .

B e
Katre Kemmle, 78 metu, isz 

Memphis, Tenn., negalėjo gy
venti be darbo todėl atėmė sau 
gyvasti per pasikorimą.

Savžudintoja paliko sekanti 
laiszkeli isz kokios priežasties 
užbaigė savo gyvenimą: “Ne
turiu darbo todėl nenoriu il
ginus gyventi .ant szio svieto ir 
tinginiauti nemyliu nes gyve
nimas 'be darbo buna nuobodus 
ir veda žmogų in visokias pa
gundas. Nenoriu būti sunkeny
be kitiems nes tik darbas mane

Kada Winston Churchill, 
Angliszkas admirolas prilygi
no Pietine dali Amerikos prie 
Hitlerio, tada poniute Geraldi- 
na McClark, isz Jacksonville, 
Fla., užprotestavojo ir atsake 
Churchill’ui kad Civiliszka 
Kare Amerikoj buvo daug mie- 
laszirdingesne už Hitlerio szia- 
dienine kare ir jo'būda žudymo 
žmonių.

vyru. Kožna nare tojo kliufbo 
turi taikintis rustai su tiesoms 
kaip tai: jeigu duosis save pa- 
bucziuot per vyriszko veisle tai 
bus nubausta ant 25 doleriu. In 
taji kliuba prisirasze didelis 
skaitlis persiskyrusiu moterų 
bet ir daugelis isz ju jau užmo
kėjo po 25 dolerius bausmes 
.todėl kliubo iždas daug padi
dėjo.

Jeigu galima tikėti in taik
raszcziu skelbimą tai gal svei-

^įžlaike prie gyvasties.”.

kiaušiu sklypu ant svieto yra 
kalnuota aplinkine Pamiro.

ias dvasia Dieviszka, geras 
Krikszc'zionis tiki kad yra Die
vas visogalis, sutverto jas dan-" 
gaus ir žemes ir visu regimu irj 
neregimu daigtil; 2 — tiki kad. 

I turi nemirsztanczia, duszia ku-t 
' ri paeina nuo paczios dievys
tes. 3 — Tiki kad žmogus yra' 
sutvertas ant garbinimo ir pa
vidalo Dievo kuris už gerus 
darbus danguje buna atlygin
tas o už piktus, kancziomis 
i baudžia. Apart tu, da yra tre- 
czia vieta vadinama czysczius. 
Kada geras žmogus numirszta 
tai jo duszia eina pirma iii 
czyscziu pirm negu ineina in 
dangų.

Beduszis netiki in Dieva, i 
sutvertoja, visogalinti. Tiki 
jisai i u orą, atiduoda garbia 
kožnam sutvėrimui. Taippat 
netiki jis kad žmogus turi du
szia nemirsztanczia nes sako: 
Žmogus kvėpuoja tuom oru 
gyvybes pakol jo szirdis plaka 
ir plaucziai pumpuoja (kaip 
kalvio dumples) o kada toji 
maszinerija pagenda ir nusto
ja traukus in save ta ora gyvy
bes tada kūnas pasilieka negy
vas bet tasai oras jame pasilie
ka gyvu, nemeirsztancziu, nes 
žmogus puczia ir po mircziai. 
Toliaus jie sako kad jau tas 
kūnas liekasi palaidotu tai tas 
oras gyvybes iszeina isz jo ir 
duoda gyvybe kokiam veluk 
augalam, labiausia žolei ir žie
dams ir tenais toji duszia, tas 
paszvinkes oras pas nedora 
žmogų, czystinasi žolelių ir 
žiedeliu kvapsnimi ir pasiren- 
gineja in dangų. Kada galvijai 
ateina ir suėda taja žole su to 
nedoraus žmogaus oru (kaip 
jie vadina duszia) tada jo du- 
szia jauczia dideli smagumą ir 
sziluma galvijo pilve, tada jau 
pasilieka kaip danguje...

SAULE” 1IAHAN0Y CITY, PA.

KIEK VOKflECZIAI GALES NESZIOTI DRAPANŲ.
Sztai pieszlinys parodo kiek Vokiecziai gales neszioti ir 

pirkinei drapanų laike kares. Bilietai pavėlina pirkinei ka 
valdžia pavėlina. Nuo Decemberio 1-mos lyg Apriliaus 1-mos 
žmogus gali nusipirkti tiktai dvi poras pancziaku, dvi skepe
taites, 'kakla-raikszti ir viena pora pirsztiniu. Tarp Apri
liaus 1-mos ir Septemberio 1-mos gali nusipirkti tik vienus 
marszkiniius, du kalnierelius ir viena siutą apatinu drapanų.

KAIP GAVUS
ADVOKATO

PATARNAVIMA

Kiek itai musu jaunu gaspa-1
dineliu rugoja ant naminio 
darbo! —Naminis darbas duo
da moterei užganadyma, kūno 
iszsivystymą ir gerta sveikata.

Senon Mendazo Saggresso, 
turtingas Kubanietis atvažia
vo in Suv. Valstijas deszimits 
metu adgal ir dingo vėliaus be 
jokios žinios. Ar tai milijonie
rius lar vargszas, kada laikas 
ateina, turi szia aszaru pakal
ne apleisti del vienu o rojų pa
likti del kitu.

sklype gyventojai dagy vena 
iki vėlybos senatvės. Badai ant 
kožno deszimts tukstancziu 
gyventoju,suskaityta kad 87 
vyrai turi po 130 metu. Ir mo
teres tenais susilaukia ilgos 
senatvės nes pagal skaitliu tai 
ant kožno deszimts tukstan
cziu 51 dagyveno lyg 120 me
tu.

Su Nauju Metu Suvienytose 
Valstijose apie milijonas senu 
žmonių pradės aplaikinet pen-

Taigi bedusziu dangus ran
dasi galvijo pilve! Toliaus, 
mums Rasztas Szventas rodo 
kad bus pabaiga svieto, nuleis 
Dievas ugni isz dangaus, sude
gins žeme ir visokius sutvėri
mus ir ant naujo gyvenimo pa
rengs savo palaimintus. Tieji 
bedusziai tam labai tiki.. Ka
da taji galviją buczeris pa
pjauna, iszkepa arba iszverda 
ant ugnies ir suvalgo, tada, ji 
vela isz naujo, atgema žmogu
je.

Tai matote, mieli skaitytojai, 
kokis yra bedusziu tikėjimas.

Butu Prapuolus

Todėl ir musu Mandazo atsi
sveikino su savo gyvastimi, 
viename isz Najorkiniu kote
liu, palikdamas naszlia ir duk- 
tere. Naszlei ir dukterei kas bo

sijąs ant senatvės.. Mete 1940 
valdžia iszmokes tiems senu
kams daugiau kaip 114 milijo
nus doleriu pensijoms. Senu
kai, kurie jau užbaigė 65 metus

Tokiu gyvuliu turime saugo
tis, kurie svajoja savo paklydi
me o da ir kitus kvailina savo 
pamokslais, patys nežinodami 
kokiais sutvėrimais jie yra.

kis toptelėjo in galvas kad mi
rusia jau daugiau nesugrysz. 
Paliko mirusio kambari taip, 
kaip jis ji paliko, o durys visa- 
d’bs yra atidarytos.

'Bet bevaisingi ju laukimai.
Tieji, kurie jau karta su mu

mis atsisveikino, nesugryžta 
ne vienam ne kitam pavidale. 
Jeigu ir mirusis Mandazo ga
lėtu 'Sugryžti nors ant valandė
lės tai isztikruju pasakytu 
abiems moterems, senesnei ir 
jaunesnei kad nlesirupintu apie 
mirusi o praleistu savo brangu 
laika ne ant laukimo dvasios 
bet geriau sunaudotu ant pa
saldinimo sau gyvenimo.
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Philadelphijoj, Pennsylva- 
nijoj, likos sutverta kliubas 
moterių persiskyrusiu su vy
rais. Kožna mo'tere instojanti 
in taji kliuba pasiraszo ant pri
žadėjimo kad daugiau jau nie
kados netekes už vyro. Pagal 
tiesas tojo kliubo tai moteres 
gales draugauti su vyrais bet 
neturi parodinei ant saves kad 
turi kokia meiliszka jausla del

amžiaus, aplaikys ant menesio 
lyg 10 .iki 35 dolerius ant me
nesio — vyrai ir moteres.

Turkijoj, aplinkinėje Ango- 
ros, palicija surado dvi senas 
moteres kuriu namas buvo bai
siai apleistas po mircziai ju tė
vo, deszimts' metu adgal. To
sios dvi moteres visai nesi
prausė per taji laika kaipo ir 
namas buvo nevalytas per tiek 
metu. Sveikatos drauguve jas 
iszveže iri prieglauda del šenu 
žmonių ir’paliepė darbinin
kams iszvalyt ju narna isz ku
rio iszveže dvylika vežimu vi
sokiu szaszlavu. Darbininkai 
net 'turėjo užsidėti ant bumu 
gazines maskas nes negalėjo 
iszlaikyti baisios smarves.

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones kad beduszis neturi 
duszios ne Dievo todėl ir dan
gus jiems yra nereikalingas...

Asz czionais apsakysiu nors 
trumpai isz mano tyrinėjimu ir 
pažinties su tokcis bedusziais.

Kožnas žmogus yra apszvies-

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus v
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 
L-A —+—

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. Preke 
tiktai $2.00.

♦
Labai paranki knyga del 

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

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Viena isz sunkiausiu proble

 

mų žmogui, :ki]4’s nesusipaži
nęs su szios sz 
yra, kur gavus 
gu patarimas r 
tymu, tai tin 
gus Jung. Vai 
yra geras advob

Kur ir kaip g; 
kata, yra dalyl 
būti aprūpintas 
žmogus lauks t< 
užklups, tuomet 
vėlu.

Jung. Valstijų 
susiorganizavę J 
jS^juiiga* (Ba r' Association ).T 
Kiekvienoje vabtijoję randasi 
Valstijos Advokatu Sąjungą. 
Szios advokatu sąjungos susi
deda isz organizuotu advokatu, 
kurie maždaug kontroliuoja 
tuos, kurie prie ju sąjungos ne
priklauso. Geiausis būdas 
gauti gera advofcata yra per ta 
advokatu sal 
kas ar ras 
draugijos gal

Reikia atsS^ 
iszsirinkti nes 
paszaliais yri< susigrupavę 
žmones, kurie na’a advokatais. 
Kartais, nekurięisz tokiu pre
tenduoja prie aivokatystes ir 
užsiima ta profesija savo nau

dai. Toki žmones save pavadi
na sutvarktojais, pajeszkoto- 
jais, agentai ir panasziai. Kita 
grupe susideda isz notaru. 
Jung. Valstijose notaras netu
ri tos gales kokia jis turėtu ki
tose szalyse. Nevisuomet jis ži
no ir supranta instatymus ir 
savo pastangomis pagelbėt ga
li pridaryti daug bledes. Pa- 
jeszkotojas paprastai suranda 
advokatams darba ir advoka
tai su juo pasidalina pelną per 
puse. Tokiame atsitikime, ypa- 
ta kuri turi pavedus savo rei
kalus advokatui, turi jam ati
duoti 50 nuoszimcziu visu pi
nigu kuriuos jis atgaus ir to
kiai ypatiai mažai telieka nau
dos. Jei žmogus negali iszkal- 
no advokatui užmokėti, yra, 
daug teisingu advokatu, kurie 
sutiks ant užmckesnio mažes
nio negu 50 nuolzimcziu.

Jeigu ypata tirinti reikalus 
su advokatu inavelia kokioje 
nors keblioj padėtyj su juo, 
reikia kreiptis irie Advokatu 
Sąjungos. Szi sąjunga turi ko
mitetą vadinami Skundu Ko
mitetą, kuris tekiais dalykais

gera advo- 
kuris turi 
laiko. Jei 

oi beda ji 
būti per-

ratai yra
vokatu

jj' tvarka, tai 
tarima. Jei- 
si su insta- 
mses žmo- 
e ji duoti,

Pirminin- 
izįs tokios 
Ofti.

advokata 
profesijos

užsiima.
Neturtingas žmogus, kuris 

neiszsigali apmokėti advoka
tui leszas, gali kreiptis prie Le
gal Aid Draugijos civiliuose 
atsitikimuose ir prie vieszo ap
gynėjo kriminaliniuos atsiti
kimuos. Dauguma advokatu 
sajungu dabar turi komitetus, 
kurie tokius reikalus aprūpina 
ir pasiteiravus prie tu sajungu 
gailimą gauti visa informacija. 
Viena dalyka reikia atsiminti, 
kad advokatas, kuomet jis ad
vokatu patampa, turi prisiekti 
kad jis neužtes jokiu reikalu, 
vientik del to, kad jokio užmo- 
kesnio nesama. 'Taigi bile ad
vokatas ir visi geri advokatai 
yra pasirengia pagelbėt! žmo
gui, kuris ju pagelbės reika- 
lauja nežiūrint ar_ jie už tai 
gaus užmokėti ar ne. •

Gavus gero advokato patar- 
navima, reikia juomi protingai 
naudotis.

—F.L.I.S.

Skaitykite “Saule”

LINKĖJIMAI!
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU

s

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.

Prasarga Jaunoms Moterems 
Turinczioms Minksztas Szirdis

Grafas De Yette atėjo ant 
paženklintos vietos in parka 
Moncan.

Parkas buvo beveik tusz- 
czias, takeliuose nebuvo matyt 
nieką vaikszcziojant per ka nu
sidžiaugė grafas nemažai isz to 
tusztumo.

Vaikszcziojo aplinkui ir te
mine in visas .szadis. Lauke ant 
ponios de Alai: kuri buvo susi
vėlinus o grafas tankiai zurzė
jo sau po nosia, ar ateis?

Su dideliu ergeliu aplaike 
prižadejima nuo jaunos mote
res jog su juom sueis paženk- 
lintoj vietoj, prikalbint ja... 
ant to suėjimo. Jau nuo seniai 
užsidavinejo su ponia de Mar. 
Priek tam grafas buvo geru 
prietelium jos vyro. Bet jis ne- 
apsvarstinejo nieko. Tik vakar 
priėmė ji ponia de Mar savo 
mieg-kambaryje, kur iszpyle 
jai savo pasiuitiszka meile, ne 
tik lupomis bet ir gromatose 
kuriose rasze apie savo karszta 
ir neperstojanezia meile ir kad 
sutiktu sueiti su juom paženk
lintoje vietoje. t

Grafas lauke ant jos su 
karsztumu, o tame paežiam 
laike ėjo poni tie Mar su už
dengtu veideliu, nuleista galva 
su deganeziais veideliais, ant 
kuriu jaute baime, susijudini
mą ir iszmetinejima sanžines.

Ant galo paregėjo prisiarti- 
nanezia motere. Szirdis jo pra
dėjo greieziau plakt. Bet ne. .. 
tai ne ji! Ėjo povalei, vesdama 
savo keturiu metu sūneli Raj- 
mundeli už rankos. Ant regėji
mo sūnelio grafas susiraukė ir 
nebuvo isz to suv^š užgahAd'in- 
tas. Ar-gi neatėjo jai ant mis- 
lies paimti kūdiki kaip apsau- 
gojima priesz ikarszti savo 
draugo. — Kožnam laike tre- 
czia ypata nelabai patiko gra
fui.

Kada poni de Mar paregėjo 
grafa, veidas jos paraudonavo 
kaip kraujas. Jaunas žmogus 
greitai priėjo prie einanezios, 
pasikloniojo giliai ir pabuezia- 
i'O sūneli (norints nekantriai 
tai padare.)

— Kokia poni esi gera ir 
kaip esmių dėkingu už tai — 
prakalbėjo...

— Eikie palakstyt truputi 
mano mylimas, — atsikreipus 
in kūdiki tarė.

Paklusnus Rajmundelis pra
dėjo’ greitai 'bėgiot po parka, 
nuolatos apsidairydamas ant 
motinos. O bėgiodamas atsito
lino gana toli.

— Rajmundeli! Rajmundeli!
— szauke poni de Mar — ne- 
begkie taip toli.

Juk iszeidama. isz namu da
vė sau žodi jog sūneli neiszleis 
isz ranku savo. Mistino jog 
prie kūdikio atras gana pajie- 
gu idant atsakyt praszymams 
grafo; rastu tiek pajiegu idant 
jam pasakyt: “Viskas tai yra 
sapnu, užmirszk apie tai.” Tu
riu dins'ta, privalau su guodo- 
ne nesziot pravarde savo vyro 
ir ji nesutrempti. Atsiskirkim 
ir nesueikim daugiau.

Bet kas atsitiko, jog ant jo 
regėjimo suvis apsilpo? Eina 
drauge su juom, kuris meilin
gus žodelius sznabžda jai in 
ausi.

— Sėskime nors valandėlė,
— melde jaunos moteres. — 
Juk esame vieni. Turiu taip 
daug kalbėt tau.

Kalbėdamas tai, paėmėja už

rankos, kuri suvis nesispyre jo 
praszymu ir atsisėdo tanku
mynuose parko kur juos krū
mai paslėpė nuo praeigiu.

— Myliu tave, myliu daugiau 
kaip savo gyvasti! — kalbėjo 
grafas.

Ir pradėjo iszliet savo jaus
ią, ir meile del jos. Kiek kentė
jo del jos, neturėdamas diena ir 
nakti ramumo mislydamas 
apie ja. Ar-gi ji neturi susimy- 
lejimo del jo? Jeigu ji atmestu 
tai sau atimtu gyvasti... Ne, 
ji neatims jam vilties, meldžia 
jos apie trupinėli meiles už sa
vo sžlovinima, praszo jos tik 
trupinėlio meiles!..

Poni de Mar pradėjo pasida- 
vinet, alpt, bet dirstelėdama 
aki,a aplinkui, pradėjo dairytis 
su Sumiszimu o nematydama, 
sūnelio, suriko garsei: /

— Rajmundeli!
Vaikinei is dingo.
Pradėjo bėgiot po parka 

jeszkodama dingusio o grafas 
jai prigialbejo; buvo labai su
sigraudinęs ir susisarmatines. 
Poni de Mar buvo didžioje rū
pestyje.

— Tegul ponas atsikelia, 
praszau jeszkoti begk in ana 
szali o ašz in kita — szauke ant 
grafo, nežiūrėdama ant jo.

Jaunas žmog-us nuėjo in pa
liepta szali bet sugryžo tuojaus 
neradęs vaikuczio.

Ant jo regėjimo poni de Mar 
iszsitiese ir atsikreipdama su; 
verksmu paszauke:

-r— Alano Dieve! Ar neradai 
kūdiki? Gal pavogtas!

— Tegul poni apsimalszina, 
gal rasime ji ant policijos.

— Ir da tu czionais stovi? 
J|^kok! O Dreve, ko asz 
czionais atėjau?! Negaliu ant 
tavęs daugiau žiūrei, esi nuo- 
brodus!

— Meldžiu ponios, pavėlink 
nuvest tave namon. Arba pati 
sugryžk. Prislegiu jog Raj
mundeli surasiu.

— Bet mano vyras! ka jis 
pasakys jog Rajmundelis din
go... O Dieve, tai yra pamo
kinimas del teisingos moterisz- 
kes! — ir nustūmė nuo saves 
stovinti kaip žiopli grafa.

— Palik mane viena, prisle
giu jog viską pasakysiu savo 
vyrui o tau uždraudžiu eit pas
kui mane!

Grafas ėjo isztolo paskui 'po
nia de Mar. Priėjus prie namo 
užskambino varpeli. Durys at
sidarė ir pasirodė jose lekajus 
ir dvi tarnaites.

— Rajmundelis namie. Žan
daras suradęs ji ant kelio par
vedė namon.

Poni de Mar puolė ant kėdės 
apalpus o lekajus uždare priesz 
grafo uosi duris. Tasai nueida
mas nuo duriu pastanavijo 
daugiau neužsiduot su ponia de 
Ala r o idant iszsi,gydyt isz sa
vo meiles iszvažiavo in Afrika 
szaudyt levus.

Taip tai užsibaigė meilingas 
atsitikimas ponios de Mar ku
ri jau niekad neužsidavinejo su 
niekuom ir szirdingai laikėsi 
savo vyro. —F.B.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

jaidoja kunus numirėliu. Pasamdo i 
automobilius del laidotuvių, Krik- j
Vestuvių ir kitokiams reikalams.

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

. -------------- i
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Priesz perkant narna žmogus 
turi su advokatu pasitarti. 
Priesz darant kokia nors su
tarti reikia su advokatu pasi
tarti. Abelnai kalbant, visuose 
dalykuose kurie tik instatymu 
liecziasi, reikia su advokatu 
pasitarti.

Jeigu Advokatu Sąjungą ne
gali advokato patarti, galima 
kreiptis prie kunigo ar kito at- 
sakomingo žmogaus. Visuomet 
reikia remtis ant kitu patari
mu, norint gera advokatu gau
ti.

Nakczia vienok, kada nuėjo 
žadinti pasmerktuosius, in- 
szl-iauže neramybe ir baime.

DižurUojantis ta nakti tiur- 
mos kalėjimo, virszininko pa- 
gelbininkas, patogus, moterisz- 
kes gražybes aficierelis, eida
mas per tamsius koridorius, ir 
tik mažai kerosino lemputė
mis apszvies'tus, jautėsi kaip 
miszke, būdavo kadaise, kada 
jis dar buvo vaikiuku, bijojosi 
vienas jame pasilikti, nužiūrė
damas kiekviename bildesyje 
ir kiekviename medyje sau ne
prieteliu. Jam buvo taip, kaip 
tarytum isz visu pusiu žiurėjo 
ant jo tukstancziai nematomu 
ir baisiu akiu, -skundžencziu ji 
už kokias tai piktadarybes ir 
prasižengimus.

Perkeltas neseniai isz pavie
to kalėjimo, turėjo dar pirmu- 
sykiu dalyvauti prie isz-tarmes 
i-szpiidymo.

Kalėjime buvo apie keli 
szim-tai kaliniu: nežiūrint ant 
noro ir pasibjaurėjimo, pri
prasta žiūrėti -ant ju kaipo ant 
szalies plaukianti upeli skait
liniu ir popieru o abejingumas, 
su|kokiu visi žiurėjo in tuos žin 
dymus ir (bausmes, machine? 
li-szkai visus pergalėdavo.

Eidamas vienok dabar nak
czia su smerties žinia pas žmo
nes kuriu isz veido beveik ne
pažinojo, pabudo ir nenoromis 
uždavė sau klausymą, ,ar turi 
rūstinti® ant virszininko kuris 
ta nemalonia ir junkia reikalą 
stengiasi suversti ant -savo pa
valdiniu iar tas laikyti už isz- 
skyrima kad ant jo su syk už
dėta tokia atsakanti priderys- 
te.

Ir nenorėdamas nupulti sar
gybos akyse kuri jau nesyiki 
asistavo iszpildžiant bausmes 
laikėsi su iszžiura ir nerviszkai 
sukinėjo savo mažus usus.

* * *
Pasmerkti ant smerties 

liniai suvarginti ir i-szbale 
sikdle nuo savo lovų ir dairėsi 
aplinkui:

Liepta jiems greicziau ju
dintis. -Syki galas tai galas...

Ir -stebėtinas daigias — ko
kis tai piktumas kareiviu ir 
oficiefiu du-sziose nardė, ma
tant tuos paežius, -suledėjusius 
veidus tarytum piktumas už 
tai kad taigi dėkui jiems reikė
jo dabar nakczia atlikti ta 
bjauru juoda darba kuris ir 
patiems kareiviams pasirodė 
pasibjaurėtinu.

— Na, na, -skubinkis! — pra- 
szneko vienok kamaroj karei
vis pamirszes net kad karido- 
riuj randasi “naczals-tva.”

— Vis jau viena!.. pridūrė.
O kiti apsidairė ir nutylėjo 

suprantant kad tasai kareivis 
pasakė tai kas jiems visiems 
taip viskas pasirodė.

* * *
Inžinierius tik ka užmigo 

kada atėjo prie jo.
Ta nakti ilgai užmigti nega

lėjo. Smilkiniuose -staugė. Nuo

isz naujo atsigimė ir greitai 
per galvas visokiomis spalvo
mis pralėkė.

Ėjo visi kaip lunatikai.
Bet lasai nelauktas kance

liarijoje susilaikymas iszriszo 
isztemptus nervus ir pagimdė 
dvasios nupuolimą; -kokis pa
sibjaurėjimas prie visoko ne- 
iszimant locno-s ypatos.

Virs-z-ininkas ir rasztininkas 
■knisosi knygose, -szauke pra
vardes, rodos anas iszbrauke... 
Bet del ju buvo kaipo miegas, 
kaipo iszbales matymai — ir 
tie popierai ir lempos ir virszi
ninko plike ir durtuvai. '

Kareiviai -stovėjo prie pa- 
pasiglostę sau plaukus ir tuo-Įsmev^tn begediokai juos savo 
jaus atsisėdo, kaipo norėdamas 
dar syki pagalvoti apie sapnus 
ir paskutinėj valandoj su tuom 
pasidžiaugti.

Ir dabar jam prisiminė viso
kį daigtai: revoliucija, maisz- 
tai, -sūdąs ir viskas. Tas taigi 
viskas jam dabar pasirodė vi
sai nereikalingu ir betikoliu 
daig-tu.

— “Tiktai dar -smertis ir 
daugiau jau nieko” — -praslin
ko jam galvoje.

“Maža operacija” — pamis- 
lijo vėl bet jau be nusiszypso-

- jimo bet tik ramiai ir galima 
sakyti, rimtai.

Įr apglėbė ji urnai toji be- 
kiarsztine ir begaline ramybe.

Viskas dabar jam rodėsi taip 
smulku ir maža priesz didumo

■ ir kokia tai niekybes malonybe
■ kuri tūrėjo po keliu mineziu 

priesz ji atsivertė ir po smer- 
cziai suteikti jam amžina ra
mybe.

Bet oficiereli-s nedave jam 
ramybes.

Koks tai brutaliszkas -szauk- 
sm-a-s pasiekė jo ausis.

—'■ Laikas!.. Laikas!., ruosz- 
kis!.. _ _________ ,
^Tr -tame szauksme buvo kas 
tokio baimingo, tarytum -žmo
gus pats save norėjo kur tai nu
varyti.

Inžinierius susipurte.
• “Tu” sujudino ji ant valan

dėlės.
Paskui ir tas isznyko.
Oficierelis su mėlynais po

akiais stovėjo priesz ji iszba
les, nenorėdamas -susidurti su 
akim-is.

Matomai, koks iszdykelis — 
žinia del -ko pami-slijo- greitai 
inžinierius. Bet ir tas jam pa
sirodė taip maža, ir nereikalin
ga tokia pranykstanezia priesz 
ateiti dulke tokiu dideliu “nie
kas” kad nusijuokė ir atsisto
jo-

smarkaus rūkymo turėjo suju
dintus nervus. Galvoje kaip 
sloga, kaip ilgi povandeniniai 
valaknai painiojosi mislys ir 
paveikslai ir sapnavosi jam. 
žmonija kaipo- milžiniszkas bai
sus organizmas, kuris visa že
me apsiautė nasrais ir kala -sa
vo koki tai pasleptinga -darba 
ir i-szmeta isz saves nebereika
lingus gymius ir vieton to gim
do naujus.

Paszoko.
Negražus ir užsimiegojas, į

Illinois

ALEXANDRIA!

ka-
pa-

* * *
Reikėjo but paklusniu.
Per koridorių ženge sumai- 

szytai-s žingsniais vieni -kitus 
stumdydami ir barszkindami 
paneziais.

Kareiviai juos be pertrūkio 
dabojo tarytum bijodami kad 
jie ir -dabar pabėgs ir laikas 
nuo laiko szu-kavo.

Tarp -duriu užtrukta.
— In dangis-zka kanceliarija 

mus veda! Draugai! — suriko 
ežia vienas isz kaliniu iszbales 
su i-s’zpurtusiais dantimis dia- 
ko -sūnūs kuris tuos žodžius 
garsiai isztare netikėtai barsz- 
kindamas dantimis tarsi dru
gio* krecziamas...

— Tau tenai ir kelias! — su
pyko staiga szale jo einantis 
kareivis, tasai pats kuris ir pir
miau vienas karmerose szuka- 
vo.

Kanceliarijoj minutos pasi
darė amžinastimi... bet toji 
amžinastis nemaloniai plauke, 
nuplaukė ir nyko.

Kada jis vesta karidoriais, 
rodosi juose visas gyvenimas

szonais stumdydami tarsi bi
jodami, kad ir isz ežia jie pa
srus -pabėgo ir judino blakstie
nomis buk sakydami:

— Mes nekalti bet mes atsa
kome. Nuo mu-su pareikalaus 
rokundu.

Vienas isz kareiviu labiau 
■nervuotas buvo labai susijudi
nęs ir stengėsi nežiūrėti in nu
baustuosius.

Tasai stebėtinas supratimas, 
kad jis- ežia stovi sveikas ir gy
vas o tie visi kiti, tasai ilgis ne
gražus, neapsiskutes, bjauriai 
apželes aresztantas su giliom 
pilkom akim matomai koks ba- 
rinas (ponas) tuojaus nebus 
jau toksai, kaip jie visi pereme 
ji szaltas szurpulys, vartėsi 
jam įkas krūtinėj, szirdis vis 
smarkiau plake...

Ir veidas tada jam beper- 
trukio balo.

Isz pasmerktu Klemankiu, 
patogus digtas su tankiais 
plaukais ir pietinio tipo vyras 
atsisėdės ant suolo apkabinęs 
rankom galva ir atremes alkū
nes ant keliu sunkiai -dūsavo.

Darbininkas tiktai kojom 
ant vietos trepleno._________

Jaute pilve spaudimą kaip 
visuomet sukilus nervams ir 
galvojo apie savo- liūdna ateiti. 
O gal pasipraszyti ant savo rei
kalo ir kaip nors pabėgti? O 
gal ir nusisektu? Ir sztai taip 
augo pienas paskui plena bet 
liežuvis drebėjo.

“Broliai... tikri... broliai, 
kas ežia yra tokio?.. beveik 
verke. Asz nekaltas, užsikeikiu 
Dievu, kad nekaltas! Be sūdo 
pasmerkė... Kas tai yra?..

Baisiausiu vienok buvo gim
nazistas.

Buinu-s su szvelnu veidu. 
Kramtė sau lupas, regis steng
damasis tuo budu neverkti ir 
nesurikti. Paskui persižegnojo 
placziai ir visas paraudo, net 
jam smakras nuo isztemptu 
gyslų -susiraukszlejo ir pradėjo 
virpėti regis norėdamas ka 
nors pasakyti, bet neinstenge 
isz -didelio susijudinimo.

Inžinierius netikėtai ton pu
sėn pasižiurėjas persigando pa
matęs gimnazistą tokiame pa
dėjime. Jam norėjosi kad ta
sai vaikinas perdaug nesikan- 
kin-tu ir tai dar tokiame in- 
temptam-elaike... kadangi jau 
buvo to visko perdaug.

Dar gali -ka -nors padaryti — 
praėjo jam per galva mislis.

— Asz... asz... — atsilie
pė ant galo- gimnazistas — 
asz... noriu “szvaisezeninko” 
(popo).

Ir tarytum -persigandęs savo 
balso apsidairė aplinkui.

Bet niekas jo neklause.
Tiktai kareivis, tasai pats, 

kuris -stovėjo -szale inžinieriaus 
iszbales ir besistengiantis ne
žiūrėti in kalinius, tiktai jis 
vienas -susipurte ir tarsi pasi
judino virszininko pusėn idant 
jam praneszti vaiko norą.

Bet “naczelninkas” kuisėsi

PO SZIMTO METU ANT GALO SUSITAIKĖ UŽ RUBEŽIU
Per szimta metu, nuo 1839, dvi valstijos, Missouri ir Iowa, 

kovojo už rubežiu ir ant Naujo Melo užsibaigs- toji kova už 
szm oteli žemes 200 akeriu ploczio. Missouri aplaikys ta j i 
szmota žemes ant savo szalies. Visas ergelis prasidėjo kada 
upe Des Moines likos permainyta nuo -senoviszko savo bėgio 
ant naujo. Begis upes parodo kruopkutem paženklyta 50 me
tu adgal ir kur ji sziadien bėga.

popierose.
— Asz noriu “szvaisezenin- 

ko,” paantrino garsiai gimna
zistas ir dabar ji iszgirdo visi 
ir visi sujudo.

Nusiszypsojimas sukraipe 
diako sūnaus veidą.

— O asz norecziau poperoso 
— isztare ir ciniškai užkeikė.

Virszininkas. .Az pasižiurėjo i
— Ponai 7

. pt kam-gi pon 
stebėjo. Bet. 
blizganeziom 
szvaru vaikino vlida susimai- 

 

sze ir szv-elniau ptidure:

— Ponas tai gausi. Viskas, 
kas tik sutinka , su tiesomis, 
bus -duota,

Gimnazistas tiip pat susi
ma isze, kaipo, tai susigėdijo ir 
nedrąsią pažiura-visus aplin-

ele galva ir 
azista.

usiu... Tai 
ti? — nusi-
s raudona su 

jauna ir

— Asz nieko. |. asž -tiktai 
taip... asz liktai taip' norėjau 
pasakyti.

O inžinieriui urnai atėjo ste
bėtina mislis in gįa-lva.

Jam vėl viskas rodėsi taip 
mažu ir nieko ne ženklina neziu 
akyveizdoj tos ra nybes, in ku
ria tuojaus tiiĮ,eJp_/ineiti, kad 
užsigeidė prisi 
nazisto ir pad 
idant ir jis nes 

■ i
Nusiszypsoti -sakyti kad 

tas visai nereikaWiga kad gali
ma but linksmu.

Ir pradėjo po draug -sanjaus- 
ti virszininkui jo smulkiuose ir 
baisiuose tarnystes rupeseziuo- 
s-e ir pirmu -sykiu pamate jame 
žmogų matydamas jo veidą rū
pestingumą akyveizdoj gimna
zisto kankiniu. *

“Gali prisiartinti ir papra- 
szyti idant gimnazistą pakartu 
pirmiau o asz palauksiu, vis-gi 
bus jam lengviau” -sukinėjosi 
jam smegenyse.

Ir jam rodėsi kad tas viskas 
buvo taip lengva iszpildyti nes 
juk jie visi žmones ir jis ir vir- 
szininkas- ir kareiviai nes jis 
ir-gi nėra ten kokiu piktadariu 
ir kiekvienas privalo -suprasti 
ta paprasta žmogaus jau-sma 
akyveizdoj taip svarbaus ir 
bendro del visu reikalo kaip 
smertis.

Toje valandoje 
mislijo, kaip tas 
nomas, kad to negalima pra- 
szyti garsiai bet 
likti atsargiai ir 
idant viską -suprastu — baisus 
laukimas kalėjimo kanceliari
joj pasibaigė.

Pakilo -abelnas 
diako sūnūs, kapo kokiu tai 
augsEtesniu jaunimu kuriuom 
kankinosi ir d-r ibejo ežia visi

ti prie gim- 
jam ta misti 
kintu...

turėdami atmintyje kiekviena 
apsireiszkima ir smulkmenas— 
pastebėjo ant sieninio laikro
džio kad ežia iszbuVo vos -tik 
penkias miliutas.

Buvo- be trijų miliutu septin
ta.

— Nuvarė. Vede ant kiemo.
Ir vėl stumdytasi tarpdury]’ 

iszleidžiant pasmerktus tarpu 
dvieju kareiviu. Ir visi drebėjo 
nuo szalczio. Prieszakyj ėjo tas 
pats oficierelis. Isz užpakalio 
pilname sudėjime isz -paszalinio 
kambario iszejo bausmes liu
dininkai.

* * *
Popas per visa laika, kada 

kanceliarijoj atlikinėta pasku
tiniai formaliszkumai baisiai 
buvo sujudintas ir nuolatos 
vaikszcziojo mažame paszali- 
ni-ame kambarėlyje, virszinin- 
Ito kabinėti!.

Jam rodėsi kad tasai visas 
darbas yra tikrai tik žverisz- 
kumas ir, kad butu galima -ap
sieiti ir 'be to visiems kriksz- 
czionisz-kai dovanojus.

“Bet matomai, mes menki 
žmones... Valdžia geriau ži
no!” Mislijo ir nuolatos pradė
davo malda bet melstis jam 
perszkadyta. Tai-gi nerimas ta
vo, glostė in užpakali plaukus 
ir kankino ant krutinės kaban
ti kryžių.

Virszininkas pagalios ji pa- 
szauke. Tuojaus ženge priesza- 
kin bet galvoj užgimė klausy
mas, kur spaviedotis, ar ežia 
ar kanceliarijoj?..

Nusprensta kad kanceliari
joj.

— Na, norints vienam su
teiksiu suraminima o -už kitus 
pasimelsiu — norėjo susi-ra- 
mint jausdamas, kaip jam szir
dis plaka.

gyvenimo valandoj ir kad to 
jau negalima pataisyti; tai-gi1 
dabar kruvinomis aszarom-is' 
už ta verke. ,

Regykla buvo pasibaisėtina.1 
Aplinkui stovintiems asza-' 

ros akyse pasirodė. Reikėjo tas, 
viskas užbaigti. Taigi ji pirma! 
nutvėrė budelis o jis urnai, nu
tilo, kaipo sustengo — pasida
vė.

Ir gimė jame koks tai neno
ras prie tu, kad jis nėra advo
katais ir negali tokios papras
tos teisybes -suprasti...

Taigi destinejo isz kiszcniaus 
in kiszeniu isztarme, kuria tu
ri jiems perskaityti, -stengda
masis sutraukti krūvon visas 
spėkas idant užsilaikyti ramy
bėj.

Daktaras buvo girtas, rūke į 
ir spjaudydamas apsakinėjo 
rasztininkui -apie savo ten ko
kias nuoskaudas. Konvojaus 
aficieras žiurėjo ant laikrodė
lio.

Ant galo tenai -ant -kiemo, 
kur -stovėjo kartuves, gimna
zistas pradėjo gailiai verkti. 
Negalėjo jau nieko net isztarti 
ir verke kaip kūdikis.

Visas savo sylas, ,vis-a savo 
energija sunaudojo ant spa- 
viednes, in kuria netikėjo. Ne
tikėjo nei in Dieva, nesuprato 
to. Bet mislis apie motina ne
davė jam ramybes ir su popu 
pasikalbėjimas, buvo viskas, 
ka jis galėjo- motinai nuliūdi
me palengvinti. Taigi prasze 
popo idant jis pran-esztu moti
nai, jog jis numirė ramiai su ti
kėjimu ir meile prie motinos. 
Norėjo nors melagyste motinai 
kentėjimus palengvinti.

Dabar vienok, iszbudinti ir 
sutraukinti jausmai prisiglau
dė prie mislies kad per -spa- 
viedni visai užmirszo apie sa- 
vo seseri.________________.....

BALTRUVIENE

Gal niekais tiek triubeliu ne
turi kiek -asz turiu, Misilinau, 
užstojus Adventams truputi 
pa'silsesiu, bet kur tau! Da 
bjauriau pasielgineja bobeles 
nę kaip kitose dienose o priek 
tam ir mano kūmas iszpiszkino 
forduku in Vestus pas gimines 
tai vėl turiu pyszkyt tolinus ir 
taip:

Po teisybei, meldžiasi, 
Isz velnio knygeliu,
Einiki isz pinigu,

Nežiūri ne ant laiku, 
Ant paezios ir ant vaiku. 
Vienoje spykyzeje suėjo,

Ir kazyrūoti pradėjo,
Losze kotus pasideja, 

Gere nuolatos —. ne edi-a.
Ir biznierių buvo keli,

Kurie szauke, vyrai, vali, 
Ka ežia Adventu žiūrėsime, 
Sėskite, tuojaus pradekime.

Kaip nutarė taip padare, 
Naprapal einiki vare,

Lupa ka-rsztai ir -szuko, 
Sztai palicmona-s atsisuko.

Mat, vienas isz ju apskundė, 
Kuri prie grajaus pagundė, 
Tas kaip pinigus prallosze, 
Apie tai palicijai pranesze.

Nežinau kaip tolinus bus, 
Laike provOs gerai -neskųs. 
Badai pasidavė in akruzna, 
Pasakyti tikrai negalima,

vienok kada 
padaryti, ži-

tas reikia at
prastu budu,

judėjimas ir

* *
Prokuratorius 

stengdamasis nemislyti apie 
tai, kas turės būti ir mislijo 
apie paczia, kuria paliko szil- 
tame ir ramiame patale. Mylė
jo dekadentiszkas eiles, turėjo- 
abelnai “raudona skoni” ir jis 
pats tam sanjaute, jis pats vis
ką supranta.

— Jau laikas padaryti nauja 
tvarka. Bet juk, praszau ponu, 
viskas tas yra taip aiszku. Kol 
gyvuoja vienos tiesos, reikia 
anas pildyti.. . Kada prisigaus 
prie valdžios, iszleis naujas tie
sas o tuokart gyvens kaip norė
sis.

Ir urnai ji apėmė toksai so
pulis kad jis niekados nebuvo 
teisingas del tos negražios mer
gaites, kuri dabar mislis kad 
jis jos, kaipo seseres, nemylėjo 
ir užmirszo ja paskutinėj savo

* 
nervavosi,

Inžinierius visu keliu apie 
tai misl'ydamas, kad reikes 
bent kokiu nors budu pagelbė
ti vaikinui ir nežinodamas kaip 
tas padaryti, persitikrinęs, 
kad kartuvių yra penkios, nu
siramino ir apsistojo ant to 
naujo jausmo, kuris urnai atsi
vėrė priesz ji, kad akyyeizdoje 
to visko yra viena niekybe. Net 
girdėdamas vaikino ir verks
mą, jam szirdis nesusijudino, 
žinodamas kad tuojaus visiems 
reikes mirti.

Pasižiurėjo net 'dar pora sy
kiu in szviesu, žvaigždėta dan
gų ir jam pasirodė jog ir žvaig
ždes atėjo ir žino jo likimą.

Taigi atsiduso giliai dar sy
ki ir pats -su kojom pastūmėjo 
isz po saves —staleli.

Klemankin tuo. atsitikimu 
perimtas, ka tai priesz pakori
mą -suniuro ir suriko — kad bu
deliams žvėrims nebus atleis
ta.

O prokuratorius, tarytum, 
kad prarijąs ir visi kiti tik -su
drėbėjo, žinodami, kad dabar 
nei vienam pasmerktam nega
lima prieszintis.

Darbininkas tuo tarpu szalo 
ir drebėjo o -diako sūnūs sten
gėsi juoktis bet akis turėjo ap
nykusias.

Praslinkus dvi-deszimts mi- 
nueziu baisiausiu kankynių, 
daktaras apibėgo visus ir pus- 
gireziai niurnėjo:

— Jau negyvi... asz paliu
diju... pasiraszau!..

Visi iszvaiksztinejo ir viskas 
aplinkui buvo, kaip visados...

GALAS.

MBBdnima isz to gavo, 
Garus pirsztu pabueziavo. 
Prižadėjo daugiau netraukti 

einikio,
Nejeszkosim k-azyrese giliuko. 

Gražu žiūrėt kaip gryžo visi 
sumuria,

Akys kaip knypkiai papuria, 
Žmones kaip ant dyvu žiurėjo, 

Kaip -svyruodami namo ėjo.

❖ ❖ ❖

Vienas man danesza,
O tu Bal'truvienele,

O tu mano mylima kurnate,
Pas mus pede atsižymėjo,' 

Kaip kas ir sveikata palydėjo. 
Vienam net stemple perpjovė,

Da ir sziadien dejuoja,
Galvas ir szonus -subadė, 

per girtybe net svaiguli gavo,
Su bilems vieszinosi, 

Galva-s baisei skaldėsi, 
Viena -sudegino arielka, 

Ba gere -su diperiy. ne czierka.
• Viena kur ten nudadejo,
Ir ant geležinkelio padėjo, 

Žinoma treinas užėjus, 
Butu in -drebezgu-s suteszkejus, 

’Linksma pede nėr ka sakyti, 
Ir net -sunku viską apraszy-ti.

Tai tau ruja,
Jeigu bilems kūle, 

Peileis dure,
Ar da ilgai taip bus?

Ar da ilgai sius1?

Gali nukensti ir pakelti 
baisiausia paniekinimą bet tik 
nuo tokio žmogaus kuris peikia 
su skausmu szirdies.

§

Vienoje vietoje du galonus na
mines -turėjo, 

Ba ant tiek susiderėjo, 
Kas karve i-szlaimes, 

Tas už namine užmokės.
Mat karve rafeliavo,

Tai susirinkimas atsibuvo,
Bet keli vyrai susitarė, 

Namine pavogė,
Gere, ne -laszelio nepaliko, 

Tas badai Skrantone atsitiko,



"SAULE

• WT* . • I Chicago, Ill.,— Helena Bru- 
/1111 AC ViPjlIl(^Qiza:s> 35 metu amžiaus, ana die-

■ Mv/MllvV i na įsz nežinomos priežasties
* | iszpuole isz lango nuo treczio

■— Nedelioje palicijantai tu- į laipsnio, isz namo, 4825 Drexel 
rejo savo vaistini seimą kuris Bulivardo, kuriame tarnavo, 
atsibuvo Lenkiszkoje svetaine- Policija mano, kad mergina pa- 
je. Apie penki szimtai delegatu pildė pat-žudinsta, bet tame 
pribuvo ant tojo posėdžio isz : 
žiemines dalies Pennsylvani- ;
jos.

— Miesto eglele bus pasta
tyta ant kampo Centre ir W. | 
Catawissa kaip buvo parėdyta 
praeita meta. Komitetas kuris 
tuom rūpinasi sako kad ir szi- 
met apdovanos vaikus su do
vanėlėms. Ant tojo tikslo ren
ka aukas kad uždengti kaszfeus 
pastatymui egleles.

■ Petnyczioje bažnyczia 
apvaiksztines szvente Nekalto 
Prasidėjimo Szv. Panos Mari
jos. Miszios bus laikomos 7, 8, 
9 ir 10 valandas. Kožno Kata
liko privalumu yra iszklausyti 
Misziu ta ja diena.

— Kunigas P. C. Czesna pa
kvietė daugeli kunigu prigial- 
bet 40 valandų atlaiduose ku
rie prasidės ateinanezios Ne
dėlios ryta. Kožnas privalo bū
ti aprūpintas Dvasiszku Penu 
laike tuju iszkilmingu atlaidų.

*— Narei Szvento Vardo Jė
zaus Draugystes isz Schuylkill 
Jr Carbon pavietu turės savo 
(susirinkimą ateinanezioje Ne
delioje, Szv. Onos Para., sve- 
Įtaineje, Lansford, Pa., Gruo
džio (Dec.) 10 d.

—• Jonas Stotten ir Jonas 
O’Donnell, abudu isz miesto, 
likos sužeisti per automobiliu 
prie St. Clair plento. Abudu 
likos nuvežti in Locust Moun
tain ligonbute. Stotten vare 
automobiliu pavėžindamas O’
Donnell kuris dirbo už vacz- 
401L. Aul'umuL'L^o 
szona ir apsiverto, suzeisdWias 
abudu.

—< Praeita Petnyczia Union 
National Bankas isz miesto isz- 
siuntinejo czekius visiem tiem 
'kurie czedino in Kalėdini 
kliuba. Bankas iszsiunte dau
giau kaip 65 tulkstancziu's dole
riu arba1 10 tukstanezius dole
riu daugiau szimet ne 'kaip 
praeita meta. Matyt kad žmo- 
nys pripato prie czedinimo.

—■ Ponstva Ant. Brokeriai 
ir sūnūs Adolphas su paczia ir 
sūnelis Jonukas, isz Colorado, 
arti Lost Creek, Pa., motoravo 
ana diena in Mahanoy City su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė "Saules’ redakcija, kai
po ir savo daugeli pažystamu 
mieste.

—■ Ana 'diena musu gerai 
žinomas biznierius Andrius 
Rėklaitis, 206 W. Centre uly., 
apvaiksztinejo savo sukaktu
ves gimimo dienos. Draugai su
dėjo jam szirdingus linkėjimus 
vėlindami ilgo amžiaus ir ge
rės sveikatos.

nebuvo jokios įprieža'sties pagal 
szeimynos apsakyma.

j" Mirtinai sužeistas pase
nės Lietuvys, Mykolas Bustris 
kiuris likos tuojaus nuvežtas in 
ligonbute. Balsei suteszkino 
jam galva automobilius nuo ko 
mirė kėlės valandas vėliau. Jis 
gyveno pas Joną Skovrovicziu, 
19614 Western Ave.

Frackville, Pa. — Kun. S. J. 
Norbutas, kleb. Apreiszkimo 
Paneles Szv. bažnyczios, su- 
riszo mazgu moterystes Ona 
Pecziuliute siu Wm. Concord, 
abudu isz miesto. Vestuves 
atsibuvo Ipas jaunikio tėvus.

Minersville, Pa. — Czionais 
vėla atsitiko nelaime butlegeri- 
neje skylėje kurioje užgriauta 
du anglekasei: Jonas Kramer, 
38 metu ir jo draugas, William 
Kooms, 44 metu. Po keliolika 
valandų abudu lavonai likos 
iszkasti. .

Phinneyville, Pa. t Gerai ži-Į 
nomas apielinkes gyventojams 
Jurgis Kardauckas, farmeris,1 
mirė praeita. Sereda namie po 
trumpai ligai. Buvo jis parapi
jom! Szv. P. Marijos bažny-į 
ežios, Ringtone. Laidotuves at-, 
sibuvo Panedelio ryta su baž-Į 
nytinems apeigoms. Palaidotas 
ant Szv. Jurgio kapiniu, She- 
nandoryje. Graborius Levana- 
viezius laidojo. Velionis paliko 
motina ir penkes seseres: Mc
Ginnis ir Ryderiene, czionais, 
Boleskiene, Shenandoryje, Ka- 
kuniene, Bridgeport, Conn., ir 
Kaupiene, Stratford, Conn.

Maizeville, Pa. t Czionais 
mirė Jonas Treskovski, Sere- 
doje, namie, palikes paczia ir 
dvi dukteres. Laidotuves1 atsi
buvo Panedelio ryta su apei
gomis Szv. Ludviko bažnyczio- 
je. Graborius Menkeviczius už
siėmė laidotuvėmis.

Isz Visu Szaliu
TRŪKIS TRENKE IN DI

DELI BOSĄ.
Dortmond, Vokietija. — Ka

da didelis bosas veže daugeli 
anglekasiu gryžtancziu isz ka
syklų namo, staigai bosas su
stojo ant geležinkelio ir Jame 
laike atlėkė ekspresinis trūkis 
trenkdamas visu smarkumu iii 
vidur! boso, suteszkindamas ji 
ant szmotu.

Kada kiti automobilei atva
žiavo in pagialba, žmones su
rinko keturiolika nelaimingu 
sumaltu anglekasiu ant smert. 
Szeszi mirė kada juos veže na
mo o 18 likos sužeisti. Nelaime 
atsitiko ant skerskelio artimo
je Kruckel.

Merchantville, N. J., f Czio
nais mirė gerai žinomas gyven
tojais Vincas Amuleviezius, 
nuo 21 Kennel worth Ave. Ve
lionis paliko paczia ir kelis vai
kus. Laidotuves atsibuvo isz 
namo 138 Morris uly., Philade
lphia, Pa., su apeigomis Szv. 
Kazimiero bažnyczioje ir pa
laidotas parapijos kapuose ta
me mieste. Velionis turėjo 
daug giminiu ir pažystamųjų 
Mahanoy City, Pa., kurie da
lyvavo laidotuvėse.

“Saules" numare 95 buvo 
klaida, kad velionis buvo gy- 
veniais Philadelphioj, todėl pa
taisome ta klaida, teipgi dali
namės gaiJesczia likusios szei
mynos. .-

Paskutines Žinutes
Amityville, Pa. — Jaunas vy

ras su motere gryžtant isz szo- 
kio, sudege ant smert kada ju 
automobilius susidaužė ir su
degė. Buvo tai Mikolas Malik, 
23 metu ir Helena Sonder, abu
du Slovakai.

Aberdeen, Wasr. — Laike 
szokio kuri laike Komunistu 
kuopa, kilo musztyne kurioje 
sužeista 30 žmonių ir sunaikin
ta beveik visa svetaine. Komu
nistai pradėjo džiaugtis kad 
Rusai užėmė Finlandija ir tas 
labai inirszino susirinkusius 
žmones.

—- Australiecziai nukerta 
kas minuta po 15,000 svaru 
szieno.

— Sovietine Rusija iszduo- 
da kas minuta 135 dolerius del 
vaiku Iprieglaudu.

MOTERE NUTRAUKĖ 
VAGIUI AUSI.

La Mans, Francija.,— Kokis 
tai vagis užklupo ant einan- 
czios moteres vakare isztrauk- 
damas jai krepszilulka isz ran
ku bet kol galėjo pabėgti, mo
tere turėjo su juom tasyne. 
Užsibaigė ant to, pakol vagis 
galėjo isztrukti isz inirszusios 
moterėles ranjtu, pasiliko jo
sios rankosia vagio ausis. Ka
da motere pamate ka turi ran
koje, isz baimes net apalpo. 
Policija vagi tuojaus suėmė.

MUSZTINE PRIE LOVOS 
MIRUSIOS MOTINOS.

Lodz, Lenk.,— Mirė czio
nais gal seniau'sia gyventoja 
Greise Fenner, žydelka, kuri 
tlurejo daugiau kaip szim'ta me 
tu. Kada nebaszninke paren- 
ginejo del palaidojimo, terp 
vaiku kilo kruvinas muszis a 
pie pasidalinima mirusios tur
to. Motinos kuinas da neatsza- 
lo kaip prasidėjo ginezai už 
maža palikta turteli. Policija 
uždare visus kalėjime.

j IAHANOY CITY, PA.

VIElJoJE SU KULKOMS TAI KARIAUJA SU BALONAIS IR MUZIKIA.

Vokiecziai, norėdami erzinti Francuziszkus ir Angliszkus kareivius ant rubežiu, vie
toje juos pasveikinti su kulko mis tai naudoja didelius fonografus siunsdami jiems muzike 
o in batonus indeda propagandos laiszkus ir juos siunczia in s žali Francuzu.

Isz Lietuvos
ZYDELKA

PERSIKRIKSZTINUS ŽY 
DELKA PRADĖJO APGAU
DINĖT ŽMONIS—LIKOS 
NUBAUSTAKALEJIMU.

PACZEDUMAS

■o girdėt tai 
Be Binderaite
■ tikėjimą, ir
■ io Mozurai- 
pasijuto, kad 
todėl ji virto

22 RUMUISZKI KAREIVEI 
UŽMUSZTI.

Bukaresztas, Rumunija. — 
Dvideszimts du Rumuniszki" 
kareiviai likos užmuszti ir apie 
50 sužeisti laike nelaimes ant 
geležinkelio artimoje Avrig, 
Transilvanijoj, kada trūkis ku
ris veže kareivius, susidūrė su 
tavoriniu. Baisus tai buvo re
ginys kada vagona užsidegė. 
Sužeistieji kurie da butu galė
ja iszsigauti isz sudaužytu va
gonu, negalėjo iszsigauti nes 
buvo prislėgti per vagonus ir 
sudege akyse kitu draugu.

SZIAUCZIUS ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ KAD NELAIMĖ

JO PINIGU.
Vars’zava, Lenk.,— And La- 

bendz, 45 metu amžiaus s<ziau- 
czius, atėmė sau gyvastį baisu 
budu. Andrius buvo labai nu- 
simynias, kad nelaimėjo pini
gu ant loterijos. Kada meiste
ris iszejo in miestą, Andrius 
pasiemias ilga yla, insmeige 
sau in krutinia. Kada meiste
ris sugryžo namo, rado Andriu 
gulinti ant grindų mirsztanti. 
Mane jisai su iszlosztais pini
gais apsipaeziuoti su savo my
lima.

Kaunas.,—■ I 
czionais Žydei 
perėjo in Kati 
i'sztekejo už L 
ežio. Dabar 
jai viskas valį
tikra apgaviko, pradėjo įsuk- 
cziauti. Kadangi ji gražios in- 
teliigentiszkois Bzvaizdois mote
ris, tai prilend® prie turtinges
nių žmonių, siūlydama jiems 
invairias patajhaviflaus. Pra
ėjusia vasara Sinderaite daug 
uždirbojin inrirran 'ajs žydais.

kuriems imi-

szviliojo ne vie- 
Bet ji kur kas 

radare rupinda-

v lis-, kad tu- 
■V bet nega-
■ ai, kaip pe-
■ i krikszczio- 
■a, visaip kliu- 
nimti. Tas pa-

nes vienas kita, trauke in ap
gavikes pinkles; jie trauke sa
vo pinigingus pažinstamus, 
kad padėtu perkrikszcziai atsi
imti isz žydu patikima. Gal 
teksias kaltaliku bažnycziai. 
Per trumpa laika Binderaite 
sugebėjo apgauti eile kvailu, 
bet piniguotu kataliku ir isz ju 
gauti apie 20 tukstaiicziu litu. 
Buvo susiprasta, kad turima 
reikalo su apgavike, kad ji jo
kio palikimo netari, ir nusi
skusta policijai. Binderaitei 
buvo iszkelta byla, bet tardy
tojas byla nutraukė, kadangi 
eisiąs vyriausiojo reikalais aisz- 
kinamas, jog sukcziavimais a- 
teieziai nesudaras nusikalsta
mojo darbo sudėties. Viena 
Binderaites kreditore nusi
skundė, kad Binderaite isz jos 
pavogus žiedą ir vilnones me
džiagos, tai už vagyste ji buvo 
patraukta tieson ir apylinkes 
teismo nubausta vieneriais me
tais paprasto kalėjimo. Binde
raite apylinkes teismo sprendi
mą apskundė apygardos 'teis
mui, bet apygardos teismas jos 
apeliacija atmete.

Ji žadėjo ka: 
grantams1 iszn pinti/' dokumen
tus Lietuvoje apsigyventi. Už 
tai Binderaite: 
na szimta litu, 
didesne afera
masi įgauti c ideli palikimą. 
Binderaite sav ) vienai pažins- 
tarnai turtinga . religingai mo
teriai pradejd 
rinti dideli paj 
linti jo atsiim 
rojusiai isz ž J 
nis, žydai keri 
da palikimą a
likimas esąs keliu szimtu tuks- 
taneziu litu vertes namas. Nuo
savybes dokumentu patvirtini
mas, pripažinimas ir kita kas 
reikalalaija daug iszlaidu, o ji 
pinigu neturinti. Ir turinga 
lengvapede motere apgavikei 
paskolina per tris tu'kstanczius 
litu palikimui atgauti. Binde
raite tais trimis tukstaneziais 
nesitenkina o jėszko daugiau 
auku. Ir randa. Vienas die
vobaimingas krikszczionis duo
da jai isz žydu našliai savo tur
tui iszgelbeti 5,000 litu, antras 
6,000 litu ir 1.1. Binderaite au- 

vis randa,
lengvapedži us žmones 

lengviau butu : intikinti jog ji 
tikrai dideli palikimą turinti 
Binderaite juots vesdavos prie 
kuriu nors namu Vilniialais uly., 
Prezidento uly., Laisves alėjoj 
ir rodydama įsakydavo: Sztai, 

Ir radosi toikiu 
apgavikes zo

-------------------------ku vis jiesizko ir
ISZBADE SENEI MOTEREI Kad 

AKIS IR SUSZAUDE.
Falticenio, Rumunija.,— Pa

sienio sargai sulaikė sena mo
tere, kuri mane eiti pas savo 
gimines in Rusija in Dubossa- 
rus, kuris 'guli netoli rubežiaus.
Sargai liepe senutei sugryžti tas namas!
adgal, bet motere skundėsi kad j žmonių, kurie 

džiams 'tikėjo r geram tikslui 
pinigus d^ve.
tanti litu Binc eraite gaudavo, 
tai tas pats žm )gus antra tūks
tanti lengvialu
sakydavo, jeigu daugiau ne
duosi, tai nei palikimo neatsi- 
bylinesiu ir j iu inkiszti pini
gai žusia. Bii 
maniai veikda

jos kaimo gyventojai likos vi
si iszguiti. Moterei gryžtant 
adgal per rubežiu suėmė ja 
Bolszevikai, iszbade jai akis 
po tam suszaude. Apie tai ra- 
szo Rumuniszki laikraszcziai 
kurie 'baisiai paniekineje 
szevikisžkus sargus 
žveriszka pasielgimą 
moteriszke.

Kaip jau t ūks

duodavo, neis ji

NUMIRĖLIS
ATĖJO ATLANKYTI SAVO 

PACZIULE.

Vilnius, Liet.— Artimam kai
me Vengriszki, Juozas Krisz- 
czak, 58 metu amžiaus, inpuole 
in mirtini letargą (mirtina 
miega), o kad tame padėjime 
radosi per kėlės dienas, szei- 
myna sumanė ji palaidoti ma
nydami kad jis yra miręs. Pir
ko graba ir inde jo lavona in ji. 
Taji vakara senukas staigai 
pabudo, iszlipo isz grabo ir 
nuėjo pas savo mieganczia par 
cziule. _>

Moteriszke buvo labai bai
laus budo ir sirgo szirdies li
ga. Paregėjus nebaszninka 
taip persigando, kad ant vietos 
mirė. Senukas pamatęs kad jo 
pacziule negyva, pradėjo bai-

Laikraszcziai kalbina in 
! žmonis ant paezedumo. Brole- 
lei, jeigu mes tiktai klausytu- 

!me to patarimo, tai butu gerai, 
. bet ant nelaimes yra toki kurie 
'teip negyvena, ba mano kad 
amžinai bus jaunais, kad nuo
lat ai bus sveikas ir galės diro
ti. Bet, atsiminkim apie ateito

1 ir Įmikime paezedus.
! Garsingas rasztiniukas ir 
kalbėtojas Bei i croft, teip del 
savo klausytoju kalbėjo, davi
nėdamas gerus patarimas, kad 
galėtu dasigriebt turto ir ger
būvio:

— Didele slaptybe gero pa
sisekimo yra darbas.

—■ Prakaitas nuo kaktos 
yra vienatine medega isz ku
rios gali padaryti auksa.

— Kas nori turetie kiausži- 
ni paukszczio, turi lipt in 
aukszta medi.

—• Kas sarmatinasi neszio- 
ti darbines kelnes ir su- 
juodusliuis drabužius', tas ne
trukus apsieis be ju.

— Tikekie mam; pirmiau
sia einasi tiktai žingsnis po 
žingsniui; nes nuszokus viena 
szuoli nesistosi turtingu.

— Mažos žuveles yra gar
džios ir maža nauda yra teip- 
posgi nauda.

—• Jeigį. kas diena mažuka 
galuka siūlo pririszinesi prie 
kito, tai per meta pasidarys la
bai ilgas siūlas.

— Pirmiausia reikia vež- 
liot kol pradedi vaikszcziot; 
pirmiausia eiitie pakol pradedi 
bėgt, o pirmialuisiia bėgt kol va
žiuosi.

—• Kupcziaut be pinigai, 
taip kai|p statyt narna be me
džio; kurt ugni 'be detuku; 
degt žvake be knato.

dejuoti. Miegant sunu^j^ fe*pt ,duoneld j

u z
su

Bol- 
toki 
sena deraite teip su- 

zo kad net žmo-

19 METU NEKIRPO PLAU
KU IR NESKUTO BARZDOS

Joniszkis.— Tūlas ūkininkas 
J., Lenkams pagrobus Lietuvos 
sostine Vilnių, pasižadėjo ne
kirpti plauku ir neskusti barz
dos ir u,su iki tol, kol vėl bus- 
sugražintas Lietuvai Vilnius. 
J-kas prižada isztesejo.

Naujas Povandeninis
Sportas

pabudo ant tojo dejavimo, pa- 
szoko isz miego ir pagriebė 
kirvi manydamas kad tai tėvo 
dvasia, norėjo ji sukapoti! Tė
vas iszbego pas- kaimynus, ku- 

I riuos teipgi baisiai iszgazdino, 
kad nekurie net per langus isz • 
szoko. Tada žmogelis nubėgo 
pas artimiausia pasienio sar
gyba kuriai pasisekė viską isz- 
aiszkint ir vislus nuraminti.

Szaudymas žuvu po vande
niu su gumine striela yra nau
jausias sportas Miami, Flori
doje. Norintieji szaudyt žuvi, 
paneria po vandeniu, perduria 
žuvyte ir darbas užbaigtas.

— Hali jonai siunczia in 
Amerika po 7 skrybėles kas 
minuta, o pargabena isz kito 
sklypu po viena laikrodėli ir 
700 svaru ryžiu.

Geras Liudintojas
Juodis (nigeriis) likos pasū

dytas ant kėdės kaipo liudinto
jas, o advokatais jo užklaluise:

— Ar tu supranti ka tai 
reiszkia prisiega?

— Taip. Prislegia reiškia, 
kad pasakyti teisybe.

— O ar tu žinai kas atsitiks 
jaigu tu nepasakytum teisybe?

—■ Taip ponuli žinau, 
na u kad tada musu s žal i s 
mes teismą.

lai-

—■ Kas minuta Austrai i ja 
iszsiunczia in kitus sklypus po 
150 svaru lasziniu ir kumpiu.

— Amerikonai iszleidžia 
kas minuta po 10 doleriu ant 
užlaikymo szvarei savo nagu.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriausis Ambulance — 
patarnavimas s z i o j yp 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- V, 
na pasirinkimą meta- > 
liszku ir kieto medžio Iį 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- Jj 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke Įf 
moterems. Prieinamos JįL 
prekes. faafi

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 532-J

tu miltu kokius turi, o jeigu 
neturi miltu tai nekepk..

—• Geriausia Dmreti prastus 
rubus su pilnais kiszeniais 
aukso, negu smilkinius su tusz- 
cziais kiszeniais.

—• Geriausia Išalkina ran- 
davoti ne kaip imtie ant loc- 
naisties su mažais pinigais.

—■ Geriau būtie ilgai gize
liam, negu stengtis būtie tuo
jau s meisteriu.

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 ii* 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

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, Ill.

; j

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
------$------

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.




