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Isz Amerikos
NUKIRTO TĖVUI 

GALVA
KAD ISZGIALBETI JO DU- 
BZIA NUO PRAPULTIES UŽ

PAPILDYTA ŽUDINSTA.

Bathurst, Kanada. — Kana- 
Idiszka palicija paduoda sekan
ti atsitikima kuris atsitiko kė
lės sanvaites adgal bet tik szio- 
mis dienomis svietas apie tai 
dažinojo.

Tula Indijoniszlka mergina 
nžmusze savo 'tęva nukirsdama 
jam galva, vien tik del to, kad 
iszganyti jo duszia nup amži
nos prapulties.

Senas Indijonas Tukssa, sū- 
gryžes namo isz medžiokles, 
prisipažino savo dukterei kad 
turėjo įgincza su savo draugu 
laike medžiokles, 114 kelis kai
linius, nudundamas ji peiliu 
ant smert. Idant už savo nusi
dėjimą atpakutavot ir būda
mas tosios nuomones kad turi 
už ‘tai paaukau't savo gyvastį, 
melde jisai savo draugu idant 
ji užmusztu bet visi staczei at
sisakė tai padaryt. 'Tada ker- 
szindamas savo dukterei kad 
užmusz jos broli, mergaite su
liko ir pasiszvente atiduoti te- 

-N’ui - ‘ ipaskiitini patH.rH a vi rr a i ’
Paėmus kirvi, vienu ypu nu

kirto tėvui galva kada tasai at
sigulė ant žemes. Kanadiszka 
palicija isztyrinejo visa daly
ką ir nusprendė kad mergina 
buvo priversta prie tojo bai
saus darbo per tėvo kerszta ir 
ja sūdąs paliuosavo nuo visos 
atsakomybes.

2 BROLEI PASIKORĖ ANT 
TO PATIES BALKIO.

Salina, Kans. — Artimam 
kaimelyje Borden, pas gaspa- 
doriu Jaunes dirbo du brolei, 
Jokūbas ir Mikolas Rosegard. 
"Vienas isz ju, Jokūbas, tankei 
pasigerdavo ir kada sugryžo 
ana diena isz miesto, gerai už
sitraukęs, pradėjo bartis su 
jaunesniu broliu Mikolu, kuris 
jam paliepė eiti gult. Brolis su
pykęs kad ji brolis iszbare, nu
ėjo ant pastoges ir pasikorė.

Mikolas, nesulaukdamas Jo
kūbo, nuėjo jo jeszkoti ir po ko
kiam tai laikui rado ji kabanti 
ant virves. Mikolas taip tuom 
persieme kad nupjovė kaban
ti broli ir pats pasikorė ant to 
paties balkio. Kabanczius bro
lius surado gaspadorius kada 
paėjo juos paszaukti in darba.

RADO $6,500; NEPRIEME 
50 CENTU DOVANA.

Houston, Tex. — Robertas 
Sullivan, dvylikos metu, pri
gulintis prie Skautu surado ant 
uiyczios pakeli kuriame radosi 
6,500 doleriu ir svarbus doku
mentai. Nuneszes in banka, ka- 
sierius jam pasiūlė 50 centu 
dovana už sugrąžinimą pinigu 
įbet vaikas neprieme pasiulin- 
|tos dovanos, aiszkindamas kad 
Skautai nepriima jokiu dova
nu už padaryma gero darbo.

VELNISZKA
MOTERE

APLAISTĖ VYRA IR VAI
KUS VERDANCZUI LAJUM 

O VIENAM ISZDURE AKI;
VISI MIRĖ.

Bennington, Vt. — Palicija 
uždare kalėjime tikra szeton- 
bobe, Mrs. Kathleen Gurley už 
baisu pasielgimą su savo vyru 
ir dvieju podukteriu kuriuos 
baisei apdegino verdancziu la
jum nuo ko badai visi turės 
mirti.

Podukte Martina, 13 metu 
mergaite, baisei suplakė su 
kirvuku o kitai iszdure aki, po 
tam darbui toji szeton-bobe 
iszszoko per langa iszsilaužda- 
ma sau kojas ir tokiam padėji
me rado ja palicija.

Fredas Gurley buvo naszlys 
kada apsipacziavo su ja pra
eita meta. Motere taipgi buvo 
vedus jau du kartus ir turėjo 
szesziu metu sūneli.

Pagal apsakyma kaimynu 
tai motere buvo labai užvydi 
antro vyro vaikams, kuriuos 
baisei neapkentė ir pasielgine- 
jo su jais nedorai. Motere užti
kus savo vyra prausentis ap
liejo ji lajum ir badai turės 
mirti nuo apdeginimu. Po tam 
ji užrakino ir iszvire daugiau 
lajaus .su kuriuom apliejo mie- 

gaites paszoko isz lovos, nela
ba moczeka pradėjo jas daužy
ti su kirvuku. Visi trys likos 
nuvežti in ligonbute kur dak
tarai pripažino kad ne ilgai gy
vens.

70 MTU MOTERE PAVERŽĖ 
JAUNESNEI VYRA UŽ KA 

LIKOS NUŽUDYTA.
Twin Falls, Iowa. — Kėlės 

sanvaites adgal likos surasta 
negyva turtinga senmer
ge Miss Della Ramseu, 70 me
tu amžiaus, kuri gyveno pati 
viena. Merginos gerkle buvo 
perpjauta nuo ausies lyg au
sies. Isz pradžių palicija mane 
kad tai darbas banditu kurie 
tai padare tiksle apipleszimo 
bet vėliaus isztyrinejo buk tai 
padare jos pažystama, Mrs. 
Joy Mattlick, kuri buvo czio- 
nais už daraktorka mokykloje 
bet vėliaus iszvažiavo' in Da
venport, Iowa. — Motere pri
sipažino buk už tai nužudė sen
merge kad toji paveržė nuo jos 
vyra, prižadėdama jam auto
mobiliu ir visokius smagumus.

DVIGUBA NELAIME SZI- 
TOJE SZEIMYNOJE.

Vineland, Pa. — Margarieta 
Bianchini, motina asztuoniu 
vaiku, džiaudama drapanas 
dalypstejo gulinti ele’ktrikini 
drata ir likos elektrikiuota ant 
vietos nes per jos kuna perejo 
net 2,300 voltu elektriko. Po 
palaidojimui savo moteres, vy
ras pasiėmė vaikus kad apsi
gyventi pas savo sesere. Taja 
nakti kada buvo iszvažiave, isz 
nežinomos priežasties sudege 
ju namas lyg pamatu. Kada 
buvo nuvažiavę pažiūrėt sude
gusio namo, vienas isz vaiku 
puldamas trepais iszsilauže 
sau abi kojas.

NUŽUDĖ PACZIA IR RADO MOTINA
POSŪNI NUŽUDYTA LIL* 1U " vu

PO TAM NUŽUDĖ BURDIN- 
GIERIU IR PATS PASIKO-

RE; NAMAS VĖLIAUS 
SUDEGE.

Paragould, Ark. — Staigai 
netekes proto isz didelio užvy- 
dejimo koki turėjo priesz savo 
paczia ir posūni, Plunket Stew
ard, 68 metu amžiaus, užtikęs 
savo paczia sėdint su savo sū
num, sumusze juos baisei po 
tam kada abudu gulėjo be ža
do ant grindų, apliejo juos ga
zolinu ir uždege o kada burdin- 
gierius adbego jiems in pagial- 
ba, taji baisei subadė peiliu. 
Burdingierius ir posūnis vė
liaus mirė nuo žaiduliu.

Kaimynai dagirdo apie bai
sia tragedija in dvi valandas 
vėliaus kada posūnis iszvežlio- 
jo pusgyvis isz namo pas savo 
kaimyną. Nubegia surado mo
tere baisei apdeg-usia o burdin- 
gieriu rado ant grindų su ke- 
leis žaiduleis nuo peilio. Senio 
lavona rado kabanti ant vir
ves nuo balkio tvarte. Namas 
pradėjo degti bet kaimynai už
gesino liepsna.

Steward nuo kokio tai laiko 
nužiurinejo savo paczia many
damas kad ji apgaudinėja ir 
tas buvo priežastim tojo bai- 
sa-tts-paftielgimowrfr: vFer-jnOte- 
re buvo 20 metais jaunesne už 
ji-

TIKRAS BOBISZKAS
NEVALNINKAS.

Pittsburgh, Pa. — Karolius 
Eggenberger, 34 metu, aplaike 
persiskyrimą nuo savo paezios 
už tai kad ji su savo motina 
padare isz jo tikra 'bobiszka 
nevalninka. Savo užmetineji- 
me priesz sudžia Karolius kal
bėjo: “Jos atsisakė skalbti ir 
prosyit mano drapanas o kada 
asz pats norėjau tai daryti, tai 
jos iszverte ceberi su mano 
drapanoms o kada nuėjau in 
skiepą skalbti savo drapanas 
tai mano pati ,su jos motina sto
vėjo prie ceberio viena su pei
liu rankoje o kita su pokeriu ir 
privertė mane kad asz iszsziu- 
ruoezia padlagas. Ar-gi žmo
gus gali gyventi su tokioms 
moterems malszei?”

Sudžia atsake kad tai nega
limas daigias ir perskyrė taji 
bobiszka nevalninka nuo tuju 
bobų.

MIRĖ TRYS LIETUVISZKI 
KUNIGAI.

Brooklyn, N. Y. f Kunigas 
Silvestras Remeika, klebonas 
Karalienes Aniuolu Parapijos, 
mirė ligonbuteje sirgdamas 
nuo kokio tai laiko. Jo vieta 
kaipo klebonas tos parapijos 
dabar užėmė kunigas J. Alek- 
siunas.

Harrison, N. J. f Kunigas 
Antanas Bubąs, Lietuviu para
pijos vikaras, mirė szirdies li
ga. Buvo tik 26 metu amžiaus.

New Britain, Conn, f Kuni
gas Antanas Vaszkelis, klebo
nas Lietuviu parapijos mirė li
gonbuteje po operacijai. Velio
nis buvo 51 m. amžiaus.

TEVAS PERSIPJOVĖ SAU, “MAISTAS“ KIEKVIENA 
DIENA VILNIUI SIUNCZIAGERKLE.

Vokiecziai Patis Paskandino 
Savo Dideli Kariszka Laiva

Richmond, Ind. — Dvylikos 
metu Vincukas Poolard, pabu-į 
dės isz miego, pamate savo tę
va stovinti priesz zerkola su 
britva rankoje o kitoje laike 
maža kirvuką ir rengėsi sau 
perpjaut gerkle. Vaikas suriko 
o tėvas tarė: “Eikie pas moti
na, ji guli kitam kambarėlyje.“ 
Vaikas su tais žodžiais iszszo
ko isz lovos o tuom laik tėvas 
perpjovė sau 'gerkle. Vaikas 
nubėgės in motinos kambari, 
rado ja su suteszkinta galva. 
Poolard su motere likos nuvež
ti in ligonbute kur vėliaus mi-
re. Vaikas, vienas isz penkių, 
nežinojo del ko tėvas taip pasi
elgė nes negirdejo kad tėvas su 
motina kada bartusi.

PALIKO JAM $17,000 UŽ JO
. .GERA SZIRDI IR 

PATARNAVIMA.
New York. — Sziadien Pra

nas Spoforgcaj yra turtinges
nių 17 tukstaneziais doleriu ir 
turės geras Kalėdas su savo tė
vais. Kokiu bu lu susilaukė jis 
tiek pinigu? Sž tai 1930 mete 
kada pradėjo s 
Motiejuj McEL-xav, . . ..._ . wicziaus stonu 'pasislėpusi,
amžiaus, ‘-fcu^W^irrt'a<-?as'TytJVob. —. --— -------------- ~A—.——
kapitonu ugnitĮo departamen
to, neturėdama 
ne szeimynos ti ii Franukas pa
tarnaudavo ja|m visame, at-

rgti rumatizmu 
jdde, 63 metu, 
r kir.t 'Vo s —frrrv o

s jokiu giminiu

neszdavo jam ka tik pareikala
vo, iszczystino kambari ir pa
siliko geru draugu serganezio 
žmogaus. Žinoma, ligonis kar
tais duodavo Pranukui kelis 
dolerius už jo patarnavima bet 
tai buvo mažai. Ana diena ka
da Franukas atėjo iszpildyt 
savo darba, rado savo prieteli 
kabanti ant virves savo kam
barėlyje. Ant stalelio rado 
laiszkeli kuriame iszreiszke pa- 
sik orelis savo norą kad visi pi
nigai ir jo locnastis butu ati
duota jo draugui Franui už jo 
gera patarnavima ir gera prie- 
telysta. J o paskutinis noras li
kos iszpildytas per suda.

80 METU FARMERIS PASI
LIKO TĖVU 23 KŪDIKIO.
Sawyer, N. D. — Frank Co- 

well, 80 met<u amžiaus farme- 
ris, isz Sawyer pavieto, ana 
diena pasiliko tėvu savo 23czio 
kūdikio.

Jo tebyre motere turi 35 me
tus, kuri pagimdė jam sūneli 
9V2 svaru. Dvideszimts vaiku 
tojo Matuzelio sziadien yra gy
vi.

§ Svietas sunaudoja tiek 
virves kad jos iszdirba kas mi
liutą po 12,000 svaru.

§ Gal daugiausia naudoja 
ant svieto reidio Suv. Valstijo
se ir turi ju daugiau ne kaip ki
ta kokia vieszpatyste nes kož- 
na minuta paleidžia per reidio 
po 10 tukstanc^iu žodžiu ir tai 
kožna diena.

§ Gal kare 
kad Amerikonai pradėjo gerti 
daugiau kavos nes jos iszgeria 
kas minuta po

yra priežastim

660 svaru.

PO PENKIS VAGONUS 
MĖSOS.

Kiekviena diena “Maistas“ 
Vilniui siunczia po penkis va
gonus mėsos. Pirmomis dieno
mis buvo siuncziama tik nepri- 

j klausomos Lietuvos galviju, o 
i dabar pradėta siunsti ir isz Vil
niaus kraszto supirktu galviju 
mesa. Greitu laikui in Vilnių 
mėsos transportas sumažesias, 
nes dabar ten įsteigiama sker
dykla. Ūkio ministerio palie
pimu, Vilniaus kraszte insteig- 
ta keliata gyvuliu supirkinėji
mo punktu.

NUSZOVE SAVO DRAUGA.
Žaslių ‘vals., Kaugonių kai

mo gyventojas Petkeviczius, 
szaulio teisėmis namuose laike 
kariszka szaiultuva. Suaugu
siems isz namu iszejus, liko tik 
mažametis, turintis keturiolika 
metu amžiaus, Petkevicziaus 
sūnūs. ’Netrukus in sve- 
czius kaimyno stonus. Bežais- 
dami jie pastebėjo szautuva ir 
juo įsusidomavo. Insidrasine 
pradėję žaisti su iszautuvu. 
Netrukus pasigirdo szuvis ir 
subege kaimynai rado Petke- 

o 
kaimyno Simu papfudusi krau
juose. Jam szuvis buvo patai
kęs in kakta ir vargszas jau 
neberode gyvybes žymiu.

PASIKORĖ 80 M., SENUTE.
Szlepekiai, Rokiszkio apskr., 

Sziame kaime, naktije, pasiko
rė Mieliuniene, 80 metu am
žintais senute.

Dirbėjas Žvakių

Su prisiartinanezioms Kalė
dų szventems dirbėjai žvakių 
turi užtektinai darbo nes dirba 
jas isz kvepianezio vasžko. 
Szis dirbėjas dirbtuvėje Fila
delfijoj pamirkina knatus in 
vaszka ir kada jau buna kaip 
privalo būti storos, tada jas 
iszima, supjaustė ant reikalin
go ilgumo, nideda in dėžės ir 
iszsiunczia in sztorus ant par
davimo.

§ Norints sziadien mažai 
Amerikonu važinėja arkleis 
bet iszduoda po viena doleri 
kas minuta ant botagu.

§ Sovietai pristato del Vo
kietijos kas minuta po deszimts 
tonu paszaro. •

VOKIECZIAI ISZNESZE IN 
PADANGES SAVO LAIVA 

NE KAIP PASIDUOT.

Montevideo, JJrugua, Piet. 
Amerika. — Idant Vokiszkas 
laivas Graf Spee nepapultu in 
rankas Francuzu ir Angliku 
kurie lauke ant jo kad isz- 
plauktu isz ezionaitines pristo
vės po musziui su prieszo lai
vais praeita sanvaite, aplaike 
nuo Hitlerio paliepima kad po 
pataisymui iszplauktu isz ezio
naitines pristovos ir isznesztu 
ji iii padanges ne kaip laiva ati
duoti in prieszo rankas.

ISZ EUROPINES KARES
RUSISZKOS LIGONBUTES 
PRIPILDYTOS SU SUŽEIS

TAIS KAREIVIAIS.
Moskva, Rusija.,— Kas die

na buna atvežta daugybe su
žeistųjų kareiviu iii Leningra
do ligonbtaiteis., isz Finiszko ka- 
riszko lauko. Isz priežasties 
kad visos ligonbuites yra pri
pildytos įsužei'stais kareiviais, 
tAi.] p,l. yal <1 ž i ;i. „ližėm p; , liažiŲK.-. 
ežias, cerkves ir miestiszkus 
namus sužeistųjų.

Rusiszki laikraszcziai mažai 
raszo apie kare, bet gyventojai 
pradeda visaip kalbėt apie ka
re, ir įspėja, kad negreitai kare 
užsibaigs, nes visus gerus ge
nerolus Bol'szevikai iszszalude, 
kurie paniekinėjo sziadienine 
Bolszeviki'szka valdžia, o pa
tiems nesiseka Vesti kare.

SURADO 385 NEGYVUS KA
REIVIUS GRABEJE; LI

KOS PALAIDOTI.
Madrid, Iszpanija. — Ana 

diena likos surasti 385 Iszpa- 
niszki pasikelelei kurie likos 
suszaudyti per valdžia Ardose 
1936 mėtė. Valdžia visus patal
pino in grabus ir palaidojo su 
garbe ant kariszku kapiniu. 
Badai toje grabeje da randasi 
daugelis kareiviu. Tik 50 isz ju 
likos pažinti.

Paskutines Žinutes

Balboas, Panama. — Sukato
je mirė czionaitinis preziden
tas Juzan Demostenes Arosme- 
na, pas savo broli, sirgdamas 
szirdies liga.

Montevideo, Urugva. — Vo
kiecziai palaidojo 36 kareivius 
kurie žuvo muszije su Anglisz- 
kais ir Francuziszkais laivais 
ant Vokiszko laivo Graf Spee.

į Pagundos greieziausia ap
sisaugosi jeigu iszminti turėsi.

į Saugokis nuo kitu geros 
rodos nes tai būna ne isz szir
dies.

j Ir gyvenimas turi savo 
geras szalis nes daug nuo jo 
iszmoksi.

j .'leigu tik dirbsi ir busi 
paezedus tai nuo visuomenes 
paguodone apturėsi. , . -

Laivorei laiva apleido, tik 
keli su kapitonu pasiliko ir ka
da radosi pelikės mylės nuo 
pristovos, kapitonas paleido 
baterija kuri buvo sujungta su 
dinamitu ir isznesze laiva in 
padanges. Kapitonas su keleis 
laivoreis likos iszgialbetais. 
Eksplozija buvo girdėta po vi
sa aplinkine. Angliszki ir Fran- 
cuziszki laivai lauke ant jo 
kad iszplauktu ir tada ketino 
ant jo užklupti ir paskandyti 
bet laivas dingo garbingu bil
du pasidarydamas pats sau ga
la.

Trumpos Žinutes Isz 

Europines Kares
Stockholm, Szvedija.—Szve- 

diszkas laivas “Manligaet“ 
atplaukė in szia pristova su 
septyniais užmusztais laivo- 
riais ir deszimts snžeiistais, ku
rie likos užmuszti ir sužeisti 
per eksplozija bom'bo's ant lal- 
W. Laivoriai pamate vande- 
nije koki tai rudiną daikta kur 
isztrauke isz mariki, ir kada isz- 
trauke ant laivo, tasai daiktas 
pasirodė kad tai plaukiojenti 
bomba, staigai trukdamą prie 
apst o jusi u i a iv oriu.

London, Aug.,— Prie Helgo
land© kilo musztyne terp Ang- 
liszku ir Vokiszku eroplanu 
ore. Trys Angliszki ir keturi 
Vokiszki eroplanai likos 'su
szaudyti.

Geneva.,— Tautiszka Lyga 
isztreme Rusija isz įsavo drau
gijos, už užklupima nereikalin
gai ant Finlandijo®. Visos tau
tos iszskyriant kelios kurios 
nesirado ant posėdžio, balsavo 
visos ant isztremimo Rusijos 
isz Tautiszkos Lygos.

Geri Pamokinimai
į Kožnas save vadina doru 

bet nesistengia tokiu būti.
t Nekurie žuiri ant mažu 

ergeliu ir bedu kaipo ant dide
liu dalyku.

į Nekarta nelaimes iszsi- 
•saugosi bet pats ne nepasijusi 
kaip in bala inpulsi.

t Tankei ir iszmintingas 
žmogus stojasi juokingu.

į Bailus žmogus vis save 
baidys kad ir beganezia peliu
ke pamatys.

į Ne kožnas kuris garsei 
kalba buna kam verta jo pasal
ta. 1 i ‘I

t Jeigu nuo ko gausi dova
na tai brangei pareina visada.

į Ne vienas rugoja ant kar
tybes bet kam priesz tai raga
vo už daug saldybes.

j Per turtingysta žmonija 
dingsta ir tarpsta bet per 
darbsztuma puikei užsilaiko ir 
tarpsta.



“SAULE’ ’T MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Geriausia dovana del savo 

giminiu arba tėvu kuriaja nau
dosis per visus metus ir turės 
daug džiaugsmo isz jos, yra 
iaikrasztis “Saule” kuria ap- 
laikines du sykius ant sanvai
tes ir Itures užtektinai links
mumo. Dabar laikas užsiraszyt 
“Saule” kuri kasztuoja tik 
trys dolerei ant meto. Kitos to
kios dovanos negalite pirkti 
kuri butu tokia smagi ir nau
dinga per visus metus. Užra- 
szykite sziadien o aplaikines 
nuo pradžios mdto.

jautimo ne jaustos. Nurijo ji 
daug Itruciznos, likos perszauta 
kelis sykius, inkasta per viso- 
kes kirmėlės, gere benziną ir 
gazolinu, perdurta per szirdi 
su peiliu per tūla daktara ir 
aplaike nulaužimą sprandą po 
kelis sykius bet to visko ne
jauto ir iszliko gyva.

Ta viską užtvirtino po pri- 
siega keli Amerikoniszki dak
tarai kurie t a jamotore tyrinėjo 
ir peržiūrinėjo. Badai kada 
motere buvo jauna mergaite, 
likos inkasta per pavojingiau
sia kirmėlė kokios randasi Fi
lipinuose, vadinama kobra, ir 
nuo to laiko neteko jokios jaus
tos nuo truciznos.

žiaus, ant smert po tam pats su 
tuom paežiu peiliu užbaigė sau 
gyvasti.

Priežastis tosios žudinstos
buvo ta, kad jo paeziule Edna,I Gerbiamoji Redakcija: 
kurios pirmutinis vyras buvo. Prisiuneziu j 
jaunas, tankei iszmeftinejo Nei- kaipo užmokesti 
šonui kad jisai ne yra tokiu, 
kokiu buvo jos pirmutinis vy
ras, kad yra tiesiog.. 
be jokios gyvasties.. .

Taip, norėtu duszia gautis inį 
rojų bet matyt kad 54 metu vy
ra in tenais... neinleista.

Isztikruju yra. tai tikra gy
venimo tragedija bet tokiu 
daug randasi ant svieto kurie 
paima sau jaunas moterėlės po 
tam negali joms tetikti ir... 
žudinsta.

Geri Veli
“SaulĮes

mai Del

Money-Orderi, 
[ už “Saule”

lde'1 ateinanezio 1940 m., teipgi 
’siuneziu savo vėl nirnus del lei-.

lepsze dejų laikraszczic ant szin Ka
ti Metu, ir kad 

szviestiji da per ilgus 
metus ir nepalautu mus avine- 
les neszti ir skaitytojlms in tai
ka vestu. Su pagarba, lieku 
jnsu skaitytojas,

STASYS VALEIKA, 
isz Tilden, Ill.

ledu ir kitu Nauj 
“Saule

“Saule” Yra Visa Mano 
Ramybe!

Gerbiama Redakcija:
Prisiuneziu tamistoms užmo- 

keteti už laikraszti “Saule” už 
visa meta, nes mane labai sura- 
mina ir kada pareinu isz darbo 
tai pirmiausia pradedu skaity
ti ir nepadedia “Saules” pakol 
visa neperskaitau. Linkiu ju
mis pasekmes ir kad “Saule” 
szviestu da per daugeli metu 
del labo musu, visuomenes, ir 
kad nepalautu niekad szviesti 
del musu tatatiecziu. Su pagar
ba, lieku jnsu senas skaityto-Į kromininkas jam

Isz Visu Szaliu
NUSISZOVE GRABE
ATĖJO PAS GRABORIU UŽ
KALBINO GRABA IR JAME 
NUSISZOVE — BURIKE 
TAIP ISZPRANASZAVO.

NE SLĖPK PINIGUS
NAMIE

VAIKUTIS SURADĘS PINI- 
! GUS, SUDRASKĖ — TĖVAS 

7.1 ISZ PIKTUMO NORĖJO UŽ- 
MUSZT JI — BERNAS AT- 
GYNE VAIKUTI — TĖVAS 

PASIKORĖ.

Coventry, Anglija.—Pas gra-. 
borin Andersoną, atėjo koks tai | P°i'iano, 
kromininkas William Wort Į 
ington, tiksle pasirinkimo gra- jM

Tūlas rasžtininkas raszo buk 
visi valdytojai Europiniu 
vieszpaltyscziu, kurie neteko 
karalysczte in laika dvide- 
szimte metu, nepasiliko uba
gais kaip tai nekurie sau mano 
bet pinigiszkai yra gerai aprū
pinti. Tame nieko stebėtino. 
Juk tekis karalius ar kitas val
dytojas žmonių ne yra taip 
kvailas kaip tasai (tamsus Ru- 
siszkas mužikas apie kuri daug 
buvo raszoma. Kada jo už- 
klauslta ka jisai darytu jeigu 
pasiliktu Rusijos caru, tai at
sake: “Pavogczia szimta rub
liu ir pabegczia.” Bet sziadie- 
niniams valdytojams nereikia 
bėgti: jie laukia ant tos per
mainos kada žmones juos nu
mes nuo sostu ir krauna sau 
turtus in svetimžemisžkas ban
kas kad vėliaus galėtu isz to 
pasinaudoti, turėdamas milijo
nus doleriu ant tolimesnio gy
venimo.

Geriausiu prietelium ir ap
gynėju žmogaus yra szuo. Sztai 
naujas davadas to: Kaime Sze- 
revo, Bulgarijoj, užsidegė ma
lūnas. Maluninkas tame laike 
nakvojo malūne su savo szu- 
nim. Norinte maluninkas sun
kei užmigo bet szuo supratęs 
nelaime, nepaliove traukti 
marszkinius maluninko ir loti 
pakol ji nepabudino ir taip da
rydamas iszgialbejo jam gy
vauti. — Taip, szuo yra gal isz- 
tikimiauses prietelis žmogaus 
kuri niekados neapleidžia no- 
ririts ji ir spardytu ir paniekin
tu tai vis sugryžta ir laižo jo 
rankas.

MIKAS YUSKE, 
isz East Providence, R T

Miestelyje Jonesville, Ten
nessee, gyvena sena nigerka, 
Marta Jackson. Ana diena nu- 
nįapCte vmtinajhajdLajmnlsd^ 
ma kasieriaus kad jai pasko
lintu deszimts doleriu. Kasie- 
rius bankos apreisžke kad turi 
pasirūpint paranczniko arba 
kad ka toki užstatyt o tada ap
lankys pinigus. Senuke pasi- 
krapszte galva, nuėjo namo ir 
atsinesze auksini deszimts do
leriu, paeinantis isz meto 1798 
meto.

Kasierius nusistebėjo tuom 
pinigu nes da nebuvo mates 
taip seno auksinio deszimt do
leriu, duodamas moterei 25 do
lerius .paskolos.

Nekurie žmones įsako kad ne 
viskas yra auksu kas žiba bet 
sziarne atsitikime tasai priežo
dis iszsipilde.

Aleksa Budzinskas isz Ham- 
tramko, Detroito, buvo jaunu 
vyruku kuris geide gyvent ir 
dirbti bet darbo niekur nega
lėjo surasti o nenorėjo gyventi 
isz ranku savo szeimynos to
dėl kitokiu budu nutarė aplai- 
kyt pinigu ant pragyvenimo.

Nuėjo vogt!
Bet ta pati vakara likos už

tiktas ant karszto darbo per 
palicijarita kuris taikiniu szu-

Turime geru vyru bet dide- 
ne dalis isz ju yra dideli raka- 
lei kurie neturi mažiausios 
jauslos ant savo moterių. Tiek 
to, jeigu motere yra sveika ir 
turi pajiegas apsiginti save 
nuo žverisžkumo vyro bet jei
gu motere serga tai jau pasku
tinis laipsnis žveriszkumo kaip 
tai atsitiko ana diena Chica- 
goj-

Martin McKane, likos nu
baustas per suda ant 30 dienu 
kalėjimo ir užmokėjimo szimta 
dbleriu bausmes už žveriszka 
pasielgimą su savo serganezia 
motere kur sirgo nuo ilgio laiko 
vėžio liga, vyras negalėdamas 
sulaukti greitos mirties, norėjo 
jai prigalbet užbaigti savo var
ginga gyvenimą. Parejas ana 
vakara namo, iszsigeres ant 
drąsos, pradėjo nelaiminga 
smaugti, daužė kumsztemis ir 
juokėsi isz jos kaneziu. — Isz-' 
tikrųjų ne žvėris taip nepasiel- 
ginetu su savo serganezia 
draugia kaip szitas žmog-isžkas 
žvėris.

KALĖDŲ
DOVANA!
Jeigu nežinai ka nupirkti Do
vana savo Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk Jiems Laikraszti 
‘ ‘SAULE. ’ ’ Jjjigu nupirksi 
koki nienieki, tai greitai apie 
tave užmirsz, b|et Laikrasztis 
‘SAULE’ prali 
gyvenimą, ant
džiaugsis isz tako Dovanos!

iksmins Jiems 
viso meto ir

BUVO DIDELIU NARSUNU.

Ugnis kilo New Yorke dide
liam kotelyje, kuriame radosi 
daug szveciu, o tai buvo laike 
svietines parodos. Visi likos 
pabudinti in laika ir iszejo 
saugei laukan. Vienas isz pa
skutiniu svecziu, kuris apleido 
deganti hoteli, labai plepėjo 
apie savo narsumą kaip jis 
malsziai pasielginejo laike ug
nies, kalbėdamas in susirinku
sius:

— Buvau malszius ir nesi- 
karszcziavau, nusiprausiau, nu- 
s'iszukavau, apsirėdžiau ir su
rūkiau paperosa pakol iszejau 
laiukan. Visai nebuvau persi
gandęs.

Vienas isz stovineziu repor
teriu negalėdamas nukensti to
jo lepszaivimo paszauke:

— Tai kam po velniu neuž
sidėjai kelnių? (Mat szveczias 
buvo teip persigandęs, kad už- 
mirszio užsitraukti kelnes).

bo. Graborius nusistebėjo ta
me pareikalavime, bet. kada 

iszai'szkiiio 
kad tai daro del savo gero
draugo, kuris mirdamas prasze 
jo kad užsimtu jo laidotuvėms, 
todėl graborius iszpuosze pui- 
kei graba del nebaiszninko, o 
kada Wortingtonas atėjo va
kare pas graboriu pažiūrėti 
kai1]) iszrodo grabas, o t ame lai
ke graborius buvo kancdlarijoj 
su kitais žmonimis, krominin
kas atsigulė in graba ir tame 
laike atėjo graborius, in kuri 
Wortingtonas tare: “Manau 
kad grabas bus tinkamas ir ge
ras. ” Su tais žodžiais, Wor
tingtonas isztrauke ]-evolveri 
paleisdamas sau szuvi in galva 
ir tuoj mirė.

Wortingtonas likos palaido
tas tam paežiam grabe, kiuri 
sau buvo iszrinkes. Badai įsav- 
žudinsta buvo priežaste atsi- 
lankimo nesenei pas ji burti
ninkes, kuri jam iszbure, kad 
neužilgio jo pati apleis ji su ki
tu žmogum, o po tam, jis pats 
dings staiga mirezia.

Sanvaite priesz tai iszsipilde 
burtininkes inspejimas; krorni- 
niko pati iszdume su penkiais 
tukstaneziais svaru pinigu 
drauge su jo priėtelium. 'To'kiu 
budu iszsipilde inspejimas bur-

Partialco, Italija.,— Vinazo 
gyventojas aidimo 

kaimo Militello, neteko is'z pa
stoges mažo bleszinio kupare- 
lio, kuriame radosi jo visas pa- 
czedumas. Radosi jame- apie 
du tukstancziai bumaszkomis 
ir sidabriniais pinigais.

Susirupinias ūkininkas, ap
kaltino savo berną, buk tai ji
sai pasiėmė pinigus, bet bernas 
visai nebuvo kaltas už vagyste 
nes kuparelis buvo surastas ne
tikėtinai tvarte, su kuriuom 
bovinosi ūkininko asztuoniu 
metu sūnelis.

Tėvas atemias kupareli nuo 
vaiko, dirstelėjo in vidiu ir ko
ne nepapaiko ka jame pamate, 
visos bumaszkos buvo sukar
pytos ir prisektos ant sienos 
Tėvas tame pasiutime pagriebė 
vaikuti ir norėjo nužudyt, bet 
tame laike atbėgo in pati laika 
bernas atgindamas vaikuti isz 
ranku tėvo. Tėvas isz gailešz- 
czio nubėgo in grinczia ir ten 
pasikorė.

vietos negyva.
Norėjo jis gyvent ir norėjo 

ant to gyvenimo teisingai už
sidirbti bet nebuvo darbo.

Panasziu Budzinsku Ameri
ke sziadien randasi daug. Gal 
ne vienas isz ju praleido ne vie
na liuosa laika vietoje links
mintis tai ėmėsi prie naudingo 
darbo ant saves kad praplatin
ti savo žinysta, pažinti geriau 
gyvenimą kad lengviau galė
tu nukensti savo vargus ir be
das.

O nekurie Angliszki laik- 
raszcziai gal pasakys kad fo- 
reignerei yra didele sunkeny
be del Amerikoniszkos visuo
menes.

Turime paguodone del senu 
žmonių ir senoviszku užlieku 
paliktas per musu mirusius tė
velius ir gimines kurie patys 
tuos dalykus naudojo ir guodė
jo o ypatingai senas maldak'ny- 
ges. Jeigu turite pas save to
kia apiplyszusia maldaknyge 
tai prisiunskite pas mus o mes 
jums apdarysime kaip nauja ir 
turėsite isz jos dideli džiaugs
mą.

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus-Girėno Sienini 

Kalendoriai 1940m.

gesnio kaip užraszyti 
Laikraszti “Saule” ant 
viso meto, kuris pre- 
kuoja tiktai:
Amerike $3.00 metams
Kituose Vieszpatystese 
$4.50. Argi surasite
Pigesne Dovana?

PONAI
BIZNIERIAI!

Andrius Kruszyna, isz Dvor- 
ku kaimo, Lenkijoj, turėjo so
de sena obele kuri isz priežas
ties senatvės neiszdavinejo 
daugiau vaisiaus todėl iszkase 
supuvusi medi, manydamas in 
jos vieta pasodyti jauna mede
li. Kada Andrius sukapojo se
na medi, rado viduryje bleszine 
su auksineis Francuziszkais ir 
Lenkiszkais pinigais. Kokiu 
budu tieji pinigai gavosi in 
medi (tai žmogelis negalėjo isz- 
(tyrinet. Gana kad yra užgana- 
dintas isz .savo giliuko. Kiek 
toje bleszineje radosi pinigu 
tai apie 'tai niekam nesake.

Seni gyventojai pasakoja 
buk laike Lenkiszkos povsta- 
nes, turėjo tuos pinigus kokis 
bajoras paslėpti su vilczia kad 
vėliaus sugryž ir pasiims .pini
gus bet gal buvo užmusztas ir 
daugiau nesugryžo.

Valencijoj, Italijoj, ana die
na .atsibuvo paszvenltinimas 
vargonų vietinėje katedroje, 
kuria atstatė po drebėjimui 
žemes. Yra tai didžiausi vargo
nai Italijoj kurie turi szeszes 
eiles kleviszu ir deszimts įtuks- 
tancziu .szvilpyniu, dudu ir dū
delių.

Planus tuju vargonų padare 
praloats Saritari, .direktorius 
muzikos.

Atvaizduojanti abu lakūnus, ju 
tikra orlaivi Lituanica ir Soldino 
miszka, spausdinti keturiomis spal
vomis, 15x20 didumo, labai puikus 
artisto J. Arlausko pieszinys. Gra
žiausia Kalėdinė dovaną nusiunsti 
Lietuvon. Kiekviena organizacija, 
bei kliubai privalėtu turėti sziu did
vyriu kalendorius. Kaina 25 c už vie
na. Užsakant pažymekit kokiais no
rit menesiais, Lietuviszkais ar Ang- 
liszkais. Agentai norintieji pardavi- 
net, arba biznieriai, kreipkitės del 
informacijų sziuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO., 
332 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

Užraszant reikia drauge ir 
prenumerata siusti per Money - 
Orderi arba pinigais Regis
truotam laiszke.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, pri
valo isz laiko duoti at- 
spaudyti,

SIENINIUS

KALENDORIUS
ANT 1940 M.,

ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt.
tv DABAR LAIKAS !- 
užsikalbyt ir nelaukyt 
ilgai!—nes kas pirmes
nis, tas gales iszsirinkti 
puikesnius!

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

“Aniuolai Jam Giedojo Ir Ant Žemes Paklojo”

Filipinuose randasi gal ne- 
paprascziausia motore, Veteri- 
ja Tarragona, 36 metu naszle. 
3?oji motere neturi jokio pa-

Priesz suda Belgijoj, užsi
baigė ana diena teismas 30 me
tu amžiaus kaimuoczio kuris 
buvo apkaltintas už baisia žu- 
dinsta.

Tasai rakalis nutrucino ar- 
szeniku visa savo szeimyna — 
savo sena tęva, motina, keturis 
vaikus, dede ir dediene o tai už 
tai, kad gauti ju gaspadorysta 
po ju mircziai. Už taji darba li
kos suszaudytas.

Nelson Perkins, 54, metu 
žmogelis, isz St. Paul, nudure 
savo jauna motere, 26 metu am-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
f Geriausia Ambulance — 

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

Turiu pagialbininke Į1
i moterems. Prieinamos . 

ĘS prekes.
DU OFISAI:

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

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

Kada Chester Ricasi, miestiszkas žandapyszkis New Yor- 
■ia žandine per savo priesza, Edwarda Heinzin- 
;) nebagas ant žemes ir gulėjo be žado per puse

ke aplaiKe vie 
ger, tai sukrit 
valandos.

ATKASĖ MOTINOS LAVO
NĄ IR MELDĖSI PRIE JOS.

Elbertfefljd, Vok.,— Czionais 
mire Katrina Gloeckner, 66 me
tu senuke, kuri likos palaidota 
ant. vietiniu kapiniu.. In kelies 
sanvaites vėliaus žmonys jau 
buvo pamirszia apie mirti se
nukes. Sztai ana diena duob
kasys nemažai nusistebėjo pa- 
teminias, kad senukes kapas li
kos atkastas ir grabas iszimtas 
isz jo. Pradėta tyrinėti ir pa
sirodė, buk ta darba atliko jo
sios sūnūs, 30 metu amžiaus, 
kuris iszkase motinos lavona 
ir nusinesze namo, paguldė m 
lova, uždegė kėlės žvakes ir 
meldėsi prie josios.

Gydytojai isztyrinejo sunu ir 
persitikrino, buk jisai staiga! 
neteko . proto, isz priežasties, 
kad jam paliepta stoti in ka
riuomene ir ketino būtie steng
tais ant kariszko latako, ir tas 
jam sumaisze protą, nes norėjo 
su mylima motina atsisveikint 
tokiu budu.

RADO TURTINGA GYSLA 
AUKSO FORMOZOJE.

Shanghai, Kinai.,— Telegra
mai isz Takuiri Klonio, kuris 
priguli prie Japonu, skelbia, 
b)uk lenais likos surasta turtin
ga gysla aukso. Tas daug pri- 
gialbetu Japonams finansisz- 
kai, nes butu pirmutinis tokis 
suradimas del naudos Japoni
jos. Inžinierius kuris surado 
auksa, tvirtina, buk toji gysla 
aukso lyginasi niuksui surasto 
Klondaike, Alas'koje, keliolika 
metu adgal. Visa apylinke 
kur likos surastas auksas, li
kos uždaryta dei jeszkotoju 
aukso, nes valdžia paėmė 
vieta po savo ranka.

ta

SKRIPKA PADARYTA ISZ 
5,000 DEGTUKU.

Umhaussen, Tyrolitrs.,— An
ton Kappal, dvideszimts metu 
piemenukas, mylėjo mluziike, 
bet neturėjo už ka nusipirkt 
skripka, todėl nutarė sau viena 
paisidaryti, bet ir medžio tinka
mo neturėjo del to darbo. To
dėl nuo ilgo laiko pradėjo 
rinkti degtuku ir padirbti sau 
isz ju skripka. Su dideliu kan- 
triumu koki Vilt turi'pieihenu-'' 
kai, ana diena pabaigė dirbti 
skripka, ant kurios panaudojo 
apie 5,000 degtuku. Dirbo 
skripka per keturiolika mene
sius. Muzikantai kurie mate 
darba tojo piemenuko, paauka
vo jam gera skripka ir penkis 
szimtus doleriu, bet vaikinas 
tojo pasiulinimo neprieme.

ŽMONIŲ UŽMUSZTA80 
EKSPLOZIJOJ DIRBTUVĖ

JE AMUNICIJOS.
Bukareštas, Rumunija.-Asz- 

tuones-deszimts žmonių likos 
užmuszta, o daugiau kaiip szim- 
tas sužeista, eksplozijoj amu
nicijos dirbutveje miestelyje 
Zarnesti. Tame laike buvo 
smarkus vejas, kuris nesze 
liepsna ant namu, per ka sude
gė keliolika namai.

Daugelis szeimynu pabėgo 
in girria, bet daugelis szeimynu 
žuvo laike miego liepsnoje. 
Terp žuvusiu! buvo ir keli vir- 
sZininkai ir dažiuretojai fabri
ko.

Manoma kad tai darbas sziii- 
pu, kurie jau padare daug bla
des Rumunijoj kaipo ir sudau
žė kelis trukius ir padege alie
jaus dirbtuves.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

..aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

mahanoy city, pa.I katra isz szitu i Valdžios Agentai Pasirėdė Kaipo Valkatos Aresztavo Pardavėjus KATALOGAS KNYGŲ

— Tik penkios dienos lyg 
Kalėdų ir dvylika lyg Naujo 
Meto.

— Szia savaite czvertis me
to su pasninku Seredoj, Pet- 
nyczioj ir Su bato j.

— Petnyczioje, lai yra 221 
Gruodžio (Dee.) prasideda žie
ma, bet kaip nekuriu žiaunai' 
spėja, tai bus lengva, be jokiu , 
snieginiu viesi.dn.

ŽIEMŲ JUMS GE- i
RIAUSIA PATINKA!

— Musu miestas iszrodo 
tikrai puikei kad net atvažia-l
vašieji sveczei gėrisi puikei'
apszviestais elektriku papno- 
szais.

— Pacztas bus atidarytas
Subatoj visa diena del geresnio
patarnavimo žmoniems.

— Stasys Juczikas ir do
nas Bistronis užsirasze in Ame- 
riszka kariuomene prie lekiosi
mo ir likos nusiunsti in Bolling 
Field, Washington, D. C., ant

Žiema kuri ateina arba pra-' 
sideda 22 d. Decemnerio, duo
da svietui visokį orą. Nekurio- 
se vietose kaip‘Kalifornijoj ir 
Floridoje buna szilta žiema o 
kitose vietose Amerikos szal- 
czei ir Sniegas.

tarnystes.
-— Poni Elzbieta Stankevi- 

czieue, isz Plymouth, Pa., szio- 
inis dienomis lankosi pas savo 
duktei-e Juoziene Milauckiene, 
30 W. Pine uly. Poni Stankevi- 
cziene dalyvavo laidotuvėse 
savo Įgiminaiczio, Vinco Stan- 
jkevieziaus kuris likos palaido- 
jtas praeita Sereda.

— Jonas Jarvis, 604 W. 
(Centre uly., likos skaudžiai ap
degintas per eksplozija kar- 
baido bleszineje kada prisiar-j 
tino per arti su lempuke. Dir-Į 
bo jis prie stripinsu Tunnel 
Ridge. Nusiunstas in Ashlan- 
do ligonbute ant gydymo.

— Juozas Pilkoms, isz

Oregon ir Wasliingtono val
stijos turi lietinga orą ir para
šėliai yra daug fenais naudoja
mi, panasziai kaip Anglijoj. 
Tunais nupuola Jalai mažai

Aplink Filadelfijos miesto nuo kokio tai laiko priviso daugelis girtu valkatų bet val
džia nežinojo isz kur jie aplaiko alkoholiu kuri geria kvortoms. Ant galo valdžia nusiuntė in 
ten du slaptus agentus kurie isztyrinejo buk valkatos pirkdavo alkoholiu nuo kupeziu ir ap- 
tickoriu kurie ji pardavinėjo del valkatų, kas.yra rustai uždrausta pardavinėti alkoholiu 
kuris yra naudojamas del trynimo o ne del gerymo.

“Angelai” Isz “Dieviszkos Karalystes” Kunigužio Divine 
Šukele Revoliucija

Frackvilles, bus surisztas maz-i 
gu moterystes su pana Helena 
Miliauckiirte, 30 W. Pine uly.,1 
•po. Kalėdų. Pana Helena yra 
djikte. ponstvos Juozu Miliauc- 
ku, kitados buvusio Lietiivišz- 
ko skvajerio.

Ashland, Pa. f Mirė gerai 
žinoma gyventoja, Ona Kup- 
riene, 1310 Arch uly., praeita 
Petnyczia po trumpai ligai na
mie. Velione gimė Lietuvoje ir 
jiirmiausia apsigyveno Mount 
(Carmel o persikraustė in Ash
land apie 35 metus adgal. Jos 
vyras mirė keli metai adgal. 
Paliko tris sūnūs, viena dukte
rį jr seserį Mare Lukszaitiene, 
Detroite. Palaidota Seredos ry- 
tai.su apeigomis Sžv. Vincento 
bažnyczioje.

sniego.

Dabar' keliaukime in kitas 
dalis Amerikos kur buna daug 
sniego ir atsibuna visoki žiemi
nei sportai kurie kas meta dau
giau prasiplatina ten, kur žie
ma yra smagiausia kad galima 
būti’žaisti tuos sportus.

Nigeriu “Dievas”, kunigužis Divine, (insikiszes ranka in cnti), ka tik apleido New 
Yorko Augszcziausia Suda, kur buvo teisiamas per savo du “Angelus” kuriuos apgavo. 
Teismą užvede o du “angelai” isz jo dangiszkos karalystes kuria sutvėrė ant szios žemes 
Mrs. Verinda Brown ir jos vyras William, kurie davė kunigu žiui 4,475 dolerius, kuris jiems 
•prižadėjo da.ngiszka rojų ir amžina ramybe ant szios pakalnes bet savo prižadėjimo neiszpii- 
de tik pinigus inside,jo in kiszeniu užmirszdamas apie ju dangiszką ramybe ir rojų.

Scranton, Pa. t Mercy ligon- 
bųteje mirė vienuole Sesuo An
gola, po tėvais Agniete Czepu- 
kqvicziu'te, 26 metu amžiaus, 
isz Elmhursto Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų Vienuolyno. Velio
ne buvo Petro Czepukevicziaus 
dnk’te. Inszve.ntinta in vienuo
les deszimt metu adgal, du me
tus mokino Miners Mills, Szv. 
Pranciszkaus parapijoj. Pali
jo'tėvus, broli Petrą, tris sese- 
re$: Putirskiene ir dvi seseres 
vienuoles, Sesuo Konšolata ir 
Sesuo Koncepta, abi Nukry
žiuoto Jėzaus vienuolyne.

Marquette Park, Chicago, 
Ill.,— Szv. Kryžiaus ligonbute- 
je guli Antanas Samoszka, 33 
metu lieluvys, nuo 2656 AV. 
69-toiS uly. Samoszka ninejo in 
skiepą ir ten iszgere truciznos 
kur ji užtiko jo pati Alicija, I 
aprei.-zke kad jos vyras bandė ' 
jau kelis sykius atimti sau gy
vastį. Samoszka laiko salima, t

r— Prie 95-tos ir Jeffery 
uiys., Stony Island, automobi
lius užmuisze Juozą Szenaniski, 
4400 So. Clark uly. Valdyto
jas automobiliaus likos aresz- 
tavotas.

Bet Argentinoje visai nesi-Į 
randa sniego, ten baigia i uge- 
pjute ir pjauna sziena kuri 
siunezia in visas dalis svieto. Į

GERAS PRILYGINIMAS.

Važiuoje du ūkininkai veži
mu, ant kart locnininkas veži-1 
mo pradėjo apdestinet bo-■ 
tagu, viena isz afkliia, ir rėkti:

—• O tu netikės Socialistai!
—• Kaip tai Socialistas1?— 

užklausė antras ūkininkas; del 
ko ji vadini Socialistu?

— Ba tas rakalis apgaudi- 
neje kaip Socialistas, nevos 
trauke, o žiuri idant tasai kitas 
arklys trauktu už save ir už ji.

Dęszimts Prisakymu 
:: Tėvams ::

1- Kalbėkite teisybe ir teisin
gai’ elgkites su vaikais.

2- —Palaikykite savo duota žo-I 
di; gera ar bloga.

7 ° . I

3- —Privenkite vaikus, kad 
isžipildytu jusu paliepimus, bet 
negan uby kito ju.es už tai per I 
dam”.

4— Nesakykite viena karta 
“taip,” o kita karta “Ne.”

5— Atpratinkite nuo blogai 
papratimu, o pratinkite prie 
geru.

6— Neteminkite ant vaiku 
piktumo ir visokiu pašino r ėji
mu.

7— Duokite vaikui ka nors, 
kada, apsimalsziha ir huną 
mandagus, bet kada isz piktu
mo verke, neteminkite ant to.

8— Nuolatos bukite szalto bu
do, saugokitės karszcziavimo.

9— Kalbekie in kūdiki malszei 
ir pratinkie prie mandagumo, 
nekeikiu jo, nes tai negyvnlis; 
kūdikis turi labai minkszta 
jauslia ir yra Dievo sutvėrimas. 
10—Pagirkite kūdiki už jo ge
rus darbus, tas jam duos dau
giau pajiegu prie geru darbu ir 
ak vata, prie tolimesniu darbu.

Vagis Paliko Savo Paveiksią Po Apvogimui Gazolino Stoties

Kelis sykius daktaro E. L. Brunswick gazolino stotis likos apvogta per nežinoma vagi 
kuri palicija negalėjo susekti. Ant galo daktaras intaise elektrikine'kamerą. Taja nakti ka
da vagis insigavo in stoti, staigai sužibo kamara ir nutraukė jo paveiksią. Vagis pasirodė
kad tai buvo 19 metu, farmerio sūnūs, isz Woodstock, 111., kuris apvogė stoti kelis sykius.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus 35e 

' No. 10o Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 

. imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 
I veikslais, 177 dideliu puslapiu. 350 
I No. 104 Trys istorijos, apie Ne 
I valio;-- pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
i No. 105 12 Istorijų: Nedarykia
I «k ,-tumo tei p vaiku ir milekia visus 
(lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz. 

k jo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuez’a; Kresias; Nelaimingas 
kari.liu r ;o vienturte duktere; Nela
bas v, as; Prakeikimas; Delegatai 

. pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 

j Pikt Dnuka.....................................   .25c
| No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu......... 20c

No. 107 Keturios istorijos anie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182! puslapiu.......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isblins; Apie boba ka negalėjo 
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jf.rf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.............................................15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Surike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisr i atrado žemgali. 64 pus. 25c 

No. 115 Puikios istorijos apie 
F.antra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .............................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
tus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidutis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu............................ 3&c

118 Istorija apie Ąli Baba ir 
40 T. jzbaininku. 45 puslapiu. .. 15c

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

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

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

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

No. ’24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................... 15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 

I nvs prigauna. 58 puslapiu........ 15»
I No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuoias. 76 puslapiu. ..20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne- 
' užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu ......................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 

: 43 puslapiu ...................................15e

I No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus. ..15c 

Į
; No. 140 Keturios istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ............................... 20c

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; .stebuklas kuczios naktį.. 
61 puslapiu ................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu ............... 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus^ 
lapių ..............................................15c

No. ! r0 Keturios istorijos apie : 
Duktė akme.ioriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu...................... 13c

I No. 151 Penkios istorijos apie 
i Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tartias; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ........ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ................... '.....................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ......................................... 15e

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie v- 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 4fl 
puslapiu ...........................  15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu ...................   15rt

No. 160 Keturiolika istorijų «. 
p-'o Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atoarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke. 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api» 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mes • 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus, Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25«

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

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
Ploto; Keletą trumpu pasiskaitymą. 
22 puslapiu .............................................10®

No. 163 Penkios istorijos apie. 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis:: 
Lozorius; Narsi mergina; Užvycjiie 
vyras. 137 puslapiu.................. .25®

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus: Du ar keturi; Svietas dvasiu: 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai ka»« 
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
•už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 28c.,

No. 166 Trys istorijos Sunue 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo,* 
Geras Medėjus...................... .....18®

No. 168 Devynios istorijos, štf 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybė; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisž- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta, 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per KalininkM;; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 21M

No. 170 Asztuonios istorijos. » 
pie Barbele; Mokytoj*; Velniszka- 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergaa- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne^- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu;; 
Per tamsybe in szviesa; Pasital- 
sias prasižengėlis; Duktė m.Mkaker- 
czio. 121 puslapiu ...................... 25®

N<. 171 Vieniolika puiku htor*- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; GrignP 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi;: 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu ■ 
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau-- 
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25ei

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt* 
Mariu; Sruolis. isz Lietuvos. 681 
puslapiu ..................... 15®

No. 173 Tris istorijos, apie Tfitf- 
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam. 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15®

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele:; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraM 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglį®, 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima* 
navymai; Eiles; Kokeis budais apg/\- 
vikai apgauna žmonis; Prietarai/ 
Burtai; Keletą Juoku ir PaveiT si® 
Preke ...............................................1S*

---------
.W. D. Boczkauskas-C/j.

Mahanoy City,

tai.su


A uksines Upes
Karalius

Arba Juodieji 
Broliai

Parasze John Ruskin,
Verte A. Kartanas.

Juodaji Akmeni.
IV.

Kaip Szvarcas iszejo kelionėn 
in Auksine upe ir kaip jam 

ten sekesi.
Vargszas Glūkas vienas na- 

mie su nekantrumu lauke gryž- 
tanczio Hanso. Nesulaukęs, jis 
huvo labai nusigandęs ir nu- 
ejas kalejiman papasakojo 
Szvarcui viską, kas ir kaip at
sitiko. Tada Szvarcas labai 
džiaugėsi ir sake kad Hansas 
tikrai yra pavirtęs in juoda 
akmeni ir kad dabar jam teks 
visas auksas. Bet Glūkas labai 
gailėjosi ir verke visa nakti. 
Ryte atsikėlęs jis nerado nei 
duonos nei pinigu namie; todėl 
Glūkas iszejo ir pristojo pas 
kita auksakalvi, kuriam jis 
dirbo taip sunkiai ir taip gra
žiai ir taip ilgai kasdiena, kad 
jis greitu laiku susitaupė gana 
pinigu apmokėjimui brolio pa
baudos. Jis nuėjo ir atidavė vi
sus pinigus Szvarcui, kuris 
tuojau iszejo isz kalėjimo. Ta
da Szvarcas buvo linksmas ir 
sake, kad Glūkas turis gauti 
kiek Auksines upes aukso. Bet 
Glūkas tik prasze ji, kad eitu 
patirti kas atsitiko su Hansu.

Kai jau dabar Szvarcas žino
jo kad Hansas buvo pasivogęs 
szvensto vandens, jis mislijo 
sau,’ k ad ~t ok’s pa siel gi m a s“ gal i 
pasirodyti nevisai teisėtas 
Auksines upes karaliui, tai jis 
nusprendė sutvarkyti dalykus 
geriau. Jis pasiėmė daugiau 
Glūko pinigu ir nuėjo pas neti
kusi kunigą, kuris tuojau clave 
jam szvensto vandens už pini
gus. Tada Szvarcas buvo tik
ras kad viskas buvo teisėtai. 
Szvarcas pabudo anksti ryta 
priesz saules tekėjimą, inside- 
jo duonos ir vyno pintynen, su
sipylė szvensta vandeni in bu
teli ir iszejo in kalnus. Jis, taip 
kaip jo brolis, labai nusistebė
jo, pamatęs ledyną, ir turėjo 
daug vargo kol perejo, nors ir 
numėtės pintine su maistu ir 
vynu. Diena buvo be debesų, 
bet ne giedri; buvo tirszta pur
purine danguje migla, pro ku
ria kalnai buvo neaiszkus ir ro
dėsi žemi. Ir taip Szvarcas lipo 
stacziu uolu keliu, troszkulys 
pagavo ji taip pat, kaip jo bro
li ankscziau ir jis jau kele bu
teli gerti. Tada jis pamate gra
žu kūdiki, gulinti ant uolu arti 
jo, kuris szau'ke ir vaitojo pra- 
szydamas vandens. “A, van
dens,” tarė Szvarcas; “asz ne
turiu nei puses, kiek man rei
kia,” ir nuėjo sau. Beeinant 
jam rodėsi kad saules spindu
liai aptemo ir jis mate pakrasz- 
czius tamsaus juodo debesio, 
kylanczio isz vakaru; ir kai jis 
palipo dar viena valanda, 
troszkulys pergalėjo ji ir jis 
butu jau gėrės. Tada jis pama
te seni gulinti priesz ji ant ke
lio ir iszgirdo ji szaukiant van
dens. “Taip, vandens,” tarė 
Szvarcas, “ asz pats neturiu nei 
puses tiek, kiek man reikia” ir 
trauke jis sau tolyn.

Ir vėl szviesa rodėsi temstan
ti isz po jo akiu, jis pažiurėjo 
auksztyn, irsztai, rūkas kraujo

spalvos užėjo priesz saule o 
krasztas juodo, debesio jau bu
vo pakilęs labai auksztai ir pa- 
kraszcziai blaszkesi, puldinėjo, 
kaip vilnys rusczios juros. Ir 
tie debesys mete ilgus szesze-1 
liūs ant Szvarco kelio. I

Tada. Szvarcas lipo dar vie-: 
na valanda ir vėl troszkulys sn- 
gryžo; ir kai jis kele buteli prie 
lupu, jis mane, kad pamatęs sa
vo broli Hansa apalpusi ir gu
linti ant kelio priesz save ir kai 
jis žiurėjo, szis pavidalas isz- 
tiese rankas prie jo szaukda- 
mas vandens, “A, a!” juokėsi 
Szvarcas, “ar tai tu ten? Atsi
mink kalėjimo grotus, vaikeli. 
Taip, vandens! Tai tu manai 
kad asz nesziau vandeni taip 
auksztai tau?” Jis peržengė 
pavidalu: bet, jam praeinant, 
rodėsi, kad jis mate keista pa- 
sitycziojimo mina ant jo lupu. 
Kai jis nuėjo keletą žingsniu 
toliau, jis pažiurėjo atgal bet 
pavidalo jau nebuvo ten.

Ant syk didžiausia baime pa
gavo Szvarca ir nežinia kodėl 
bet troszkimas aukso pergalė
jo baime ir jis skubinosi tolyn. 
Krasztas juodo debesio pasikė
lė ligi vidurio dangaus isz ku
rio trenke juostos žaibo o tar
pe žaibu rodėsi lyg blaszkan- 
ezios bangos tamsumos per vi
sa dangų. O dangaus skliautai, 
kur saule leidosi, buvo lyguma, 
panaszi in kraujo ežerą. Smar
kus vejas pakilo danguj, isz- 
draskydamas rausmus debesis 
in szmotelius ir iszgainioda- 
mas juos tolyn, tamsumon. Kai 
Szvarcas stovėjo ant kranto 
Auksines upes, jos vilnys buvo 
juodos, kaip griaustinio debe
sys, bet jos putos buvo kaip ug
nis. Užimąs vandens apaezioje 
ii- griausmas isz virszaus susi
liejo in daigta, kai jis mete bu
teli in upe. Jam tai bedarant, 
žaibas suspindėjo jo akys^p 
žeme pasidavė isz po jo kojų ir 
vandenys apsupo jo szauksma. 
Ir upes vaitojimas, nuožmiai 
kilo nakties tamsumon, kai jos 
vandenys tekejo per

Du Juodu Akmeniu.
V.

Kaip mažasis Glūkas iszejo ke
lionėn in Auksine upe ir kaip 
jam sekesi; ir pasakojimas 
apie kitus indomius dalykus.
Kai Glūkas patyrė kad 

Szvarcas nebegryžta, jis labai 
gailėjosi ir nežinojo ka daryti. 
Jis neturėjo pinigu tai jam pri
siėjo vėl eiti prie auksakalvio, 
kuris ji spaude prie darbo bet 
mokėjo labai mažai. Už mene
sio ar dvieju Glukui nusibodo 
dirbti, tai jis nutarė eiti ir isz 
bandyti sayo laime su Auksine 
upe. “Mažutis karalius atrodė 
labai malonus,” pamislijo jis 
sau. “Asz manau, kad jis nepa
vers mane in juoda akmeni.” 
Tada jis nuėjo pas kunigą ir 
kunigas tuojau davė jam 
szvensto vandens, kai tik jis 
paprasze. Glūkas pasiėmė duo
nos in pintine, buteli vandens 
ir iszejo in kalnus labai anksti.

Jeigu ledynas vargino jo 
brolius, tai Glukui buvo dvide- 
szimt sykiu blogiau nes jis ne
buvo toks tvirtas nei tiek pra
tes prie kalnu. Jis buvo keletą 
sykiu skaudžiai parpuolęs ir 
buvo labai iszgasdintas keis
tais garsais isz po ledo. Jis pa
liko ir pintine su duona. Jis gu
lėjo ilga laika ant žoles, kai jau 
buvo perėjas ledyną bet pradė
jo lipti kaina paežiu karsz- 
cziausiu dienos laiku. Palipęs 
valanda, jis buvo jau labai isz- 
troszkes ir butu jau gėrės taip, 
kaip jo broliai, kai jis pamate 
seni, ateinanti taku priesz sa-

’’SAULE” MA.

Atlieka Kelione 19,000 Myliu Ant Mariu

Sz'tai Wendell Parks, isz kaireses ir daktaras Allen Peter
son, su savo Japoniszka paezia, abudu isz New Yorko, kurie 
iszplauke su Kiniszka valtimi, isz Los Angeles plaukdami in 
New A orka per Mageliano susmauga. Kada užbaigs savo ilga 
kelione ir atplauks in New Yorka tai užbaigs 19 tukstaneziu 
myliu vandenines keliones.

ve, kuris atrodė labai nuvargęs 
ir pasirėmęs ant lazdos. “Ma
no sunau,” tarė senis, “asz 
troszkuliu alpstu, duok man to 
vandens.” Glūkas pažvelgė in 
seni ir, pamatęs ji esant pavar
gusiu ir iszblyszkusiu, padavė 
jam vandeni; “tik praszau ne- 
iszigerkit visa,” pasakė Glūkas.
Bet senis gere daug ir atidavė 
Glukui buteli tik su treczdaliu 
vandens. Tada senis palinkėjo
jam skubios keliones o Glūkas 
vėl linksmas tese toliau. Takas 
pasidarė lengvesnis jo kojoms 
ir pora trejetą žoles lapeliu pa
sirodė ant jo kelio ir keletas 
oželiu pradėjo czirszketi pake- 
lyj. Glūkas mane kad jis nie
kad nebuvo girdėjas tokio 
linksmaus czirszkejimo.

Dar valanda jis tese kelione, 
kai taip isztroszko, kad jau 
mano nedalai'kysias neg
Bet kai jis paėmė buteli gerti, 
tuojau pamate maža kūdiki 
szale kelio gulinti ir alsuojanti 
bei gailestingai praszanti van
dens. Dabar Glūkas kovojo su 
savim bet nutarė kęsti trosz- 
kuli ilgiau ir jis pridėjo bute
li vaikui prie lupu kuris tuo
jau® iszgere visa vandeni, pa
likdamas tik keletą laszu. Ta
da vaikas nusiszypsojo jam ir, 
atsikėlęs, nubėgo žemyn. Glū
kas žiurėjo in bėganti vaika, 
kol tas paliko žvaigždes mažu
mo. Glūkas atsisukęs vėl pra
dėjo lipti auksztyn. Tada ten 
jau buvo visokiu gražiu geliu, 
auganeziu uolose, aiszkiai ža
liu samanų su szviesiai ružavo- 
mis žvaigždėtomis gėlėmis ir 
minksztu skambueziu gentijo- 
nai, melynesni už melyniausi 
dangų ir grynai baltos perma
tomos lelijos. Rausvos ir pur
purines plasztakes skrajojo in 
visas puses o dangus siuntė to
kia gryna szviesa kad Glūkas 
nebuvo buvęs toks linksmas sa
vo gyvenime.

Vis-gi, kai jis palipo dar va
landa, jis nebegalejo pakęsti 
troszkulio; bet pažiurėjas in 
buteli jis mate, kad ten tebuvo 
like penki ar szeszi laszai, ku
riuos jis nedryso gerti. Ir, kai 
jis vėl kabino buteli prie juos
tos, pamate maža szunyti gu-
linti ant uolu ir žiopeziojanti
kvapo — taip kaip Hansas bu
vo mates jam belipant. Glūkas 
sustojo ir pažiurėjo in szunyti, 
tada in Auksine upe esanezia 
nedaugiau penkių szimtu pėdu 
virszui. Ir jis atsiminė iiyksz- 
tuko žodžius, “niekam nenusi
seks kitaip, kaip pirmu bandy
mu.” Jis norėjo praeiti szuny
ti bet szis labai gailiai staugė, 
tai Glūkas ir vėl sustojo.

ANOY CITY, PA.

DEMOKRATIJOS

“Vargszas gyvūnėlis,” tarė 
Glūkas, “jis bus padvėsęs man 
begryžtant atgal, jeigu asz ne- 
pagelbesiu.” Ir jis areziau ir 
areziau temijo szunyti kurio 
akys atrodė taip gailesezio pil
nos,-kad jis nebegalejo pakęsti. 
“Po plynių su tuo karalium ir 
jo auksu,” pasakė Glūkas ir,
atkimšzes buteli, supylė visa 
vandeni in szunyczio nasrus.

Szunytis tuojau paszoko ir
atsistojo užpakalinėm kojom. 
Jo uodega prapuolė. Jo ausys 
darosi ilgos, ilgesnes, szilkines, 
auksines; jo nosis labai parau
do, jo akys pipdejo smarkiai 
spindėti; /per
szunytis prapucle ir priesz Glū
ką stovėjo jo ienas pažinsta- 
mas, karalius jiuksines upes.

------ TOLIAIS BUS-------

tris sekundas

LINKĖJIMAI!
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU

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

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

dabar priesz laika !

SIENINIAI 
KALENDORIAI!

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

4 Po 25c arba 5 už $1.00

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

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

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
.Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka.
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREK1J 25e.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANO?

Del tu, ka keti-

CITY, PA.

REISZKIMAS
John W. Davis

-4--------------

(Narys Amerikos Advokatu 
Sąjungos, p. Davis turėjo žy- 

imia karjera kaipo advokatas,!
I 

buvo kongreso narys, Jung. 
Valstijų vyriauses teismasto- 
ris solicitor general) szios sza- 
lies ambasadorius Didžiojoj) 

’ Britanijoj, ir demokratiszkasj 
kandidatas in prezidentus 1924 
m. p. Davis’o straipsnis yra! 

'keturioliktas cileje straipsniu 
i apie demokratija, kuriuos! t . . ■ ' . . ii straipsnius raszo garsus vieti
niai ir kiturgime Amerikiecziai 
del Foreign Language Infor-
maition Service. Pareikszltos 
mintys yra raszytoju)

Man demokratija reiszkia 
gyvenimo būda, programa, 
sistema sutvarkymui ir vedi
mui asmens reikalu ir grupiu 
asmeniu ir tautu. Tie žmones, 
kurie pasirinko demokratija 
kaipo ju valdžios forma, ju 
gyvenimo būda, taip nedare ant 
syk ir greituoju; ji neteka isz 
kokio moraliszko puikumo ar 
dorybes ir tik lieczia 'žmones, 
kurie in ja tiki. Jie ja atsiekė 
per daug visokiu pabandymu 
ir klaidu ir kartais sunkaus 
darbo ir kentejimo takais. Isz- 
augo isz amžiu-ilgo patyrimo 
ir apszlapintas krauju ir asza- 
roms daugybes gentkareziu 
musu protėviu. Mes, ju vaikai, 
nustebinti kuomet mus praszo 
ja pamainyti ant kokio kito 
daigto, ypatingai kuomet nau
jumas to naujo susideda isz at
kartojimo senu klaidu po kitu 
vardu.

Szitas būdas yra būdas as
meniškos laisves, atskiros 
laisves, teises kiekvieno žmo- 

1 gaus daryti ka tik jis nori su 
savim ir kas jam priguli, ant 
tiek, kiek tas nelieczia jo Su
siedo. Jis randa jos inkvepima 
in gilu tikėjimą atskiro žmo
gaus verteje ir teisingume; in 
jo teise prie laisvo vartojimo 
jo Dievo-apteiktu gabumu ir 
jiegu; ir teise stovėti laisvu 
tarpe laisvu akyvaizdoje in- 
statymo. Jie kurie priima szita 
gyvenimo būda pripažysta jog 
kiekviena teise nesza atsakan- 
czia pareiga; kaip jie patys 
nepasiduoda vergijai, taip jie 
nenori ir kitus vergais padary
ti. Jie tik praszo kad teisybe ir 
teisingumas, legaliszkos parei
gos, butu visiems lygiai sveria
mos ant lygiu svarstyklių. Sis
tema, kuri seka tas idėjas, mes 
vadiname demokratija.

Nėr galima tiems, kurie tiki 
in Demokratija, atsiklaupti ir 
garbinti koki mistiszka -sutvė
rimą, kuri vadiname “valsti
ja”, arba in dievus pakelti Ry- 
miecziu madoje, koki blizganti 
imperatorių ar puikaujanti 
diktatorių. Jie žino, kad val
džia veda vyrai, kurie nėr ant 
kiek už juos geresni ar iszmin- 
tingesni. Jie nepriims despo- 
tiszka valdymą vyro ar vyru, 
nepaisant gražiai skambaneziu 
titulu. Jeigu ju valdžios forma 
yra monarchiszka, tad turi bū
ti aprybota monarchija taip
kad fakte yra demokratiszka.
Jeigu republikoniszka, jos afi- 
cieriu užduotys privalo būti 
aiszkiai pažymėtos. Kiekvie
nam ir visiems jiems, demokra
tija duoda perseigejima “iki 
czion gali eiti ir netoliau”. Ta 
reiszkia Angliszkai kalbantie
ji žmones su ju Magna Carta, 
ta reiszkia Anglu ir Amerikie- 
cziu Teisiu Byla, ju federates ir 
valstijų ir valdybų konstituci-

Apsaugoja Nuo Durnu

Su szita maska ugnagesei ne
bijo ineiti in deganti narna pri
pildyta durnais nes jos apsau
goja ugnagesius nuo durnu ir 
gali' tuom paežiu laiku duoti 
telefoną kitiems ugnagesiams 
kur turi gesinti arsziausia liep
sna deg-aneziam name.

jos. Kiekvienas isz szitu pa
re iszkia nekurias neperduoda
mas žmogaus teises, kaip Ne
priklausomybes Deklaracija 
iszdesto, kurias nei karaliai, 
nei parliamentai, nei preziden
tai, nei kongresmenai, nei gu
bernatoriai, nei tarybos, nei 
partijos nei vadai, nieks nega
li susilpninti ir in jas kisztis.

Ta asz reiszikiu kalbėdamas 
apie musu gyvenimo būda. At- 
nesze, mes manome, per metus 
daugiau dvasiszkinio ir me
džiaginio progreso, labiaus isz- 
platinto gerbūvio ir 'daugiau 
asmenisžkos laimes visiems, 
kurie ja seka, negu bile kita 
sistema kuria pasaulis kada 
nors žinojo. Tiems, kurie nuro
do jos netobulumą, trukumą, 
mes sakome: “eikite su mums 
ir padarykite geriaus^litEicmSr 
kurie prasiszalina nuo demo
kratijos ir nutaria pavesti ju 
sanžines, ju turtą, ir ju gyvy
be, nekontroliuojamui norui 
vieno žmogaus ir jo sdkeju — 
kuriems patinka, trumpai, des
potizmas vietoje laisvos val
džios — mes tegalime tik saky
ti: “justi būdas nėra musu; ir 
jeigu visa istorija teisingai 
kalba, tad jusu praloszimai ga
lu gale persvers jusu laimėji
mus.” Ir galime jiems tik pri
minti, kaip John Stuart Mill 
sake — kad tauta kuri nustel
bia savo vyrus, kad jie paklus
nesni butu jos norams, net ir 
labdaringuose tiksluose, galu
tinai pasimokins, kad “nuo 
mažu vyru negalime pasitikėti 
didžiu darbu.” —F.L.I.S.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y.
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Vai szirdeles jau gana, 
Kokia ežia virto mada, 
Kaip kur musu bobeles, 

Stojosi kaip szventos paneles, 
Nieko, ne namu, ne vaiku 

nežiūri, 
Paskutinius centus kokius 

turi, 
Ant visokiu szventenybiu pa

aukoja, 
Ir visokius niekus nuo perdoriu 

pirkinėją, 
Rūteles su tokiu protu gana, 

Jeigu visokius niekus isz visur 
pargabena, 

Nežine ka toliaus padarys,
Ir da ka prasimanys. 

Norints visokius medalius 
neszioja,

Ir kokius ten kaulus naudoja, 
Bet geresne už kitas moterėles 

nebus,
Ir vargei in dangui insmuks, 

O kad ir Jordano upeje nusi
maudytu,

Tai vis savo bjaurumo nenu- 
mazigotu.

Juk Dievulis visokius gūsius 
uždraudžia,

Ir už tokias nubaudžia, 
Ba aiszkiai pasakė: *. 
Ir visiems prisakė:

ISvetimu Dievu neturėsi, 
In visokius burtus netikėsi. 
O ežia Vieszpatie kas darosi, 

Viena už kitas varosi, 
Kad butu nuobažnesnes, 
Ir daugiau szventesnes.

Geriau vaikelius ir vyra pri
žiūrėkite,

Palikia stuboje in kitur ne
žiūrėkite,

Juk yra visur Dievas ir kožno- 
je šluboje, 

Kur sutikimas tai Dievas laiko 
globoja,

Bet jeigu motere valkiosis, 
Vyras isz darbo pare ja s ir-gi 

trankysis, 
Tada Dievulis nulindęs iszeina, 
O velnes szvilpdamas ineina. 

Tiktai ten yra Dievas kur yra 
' sutikimas,

Kur nesiranda pekliszkas gy
venimas.

Juk ir asz davatkėlė 'buvau, 
Kol mažai iszmaniau, 

Sziadien taipgi Dievą myliu, 
Ir da pasigirti galiu, 

Kad vaikelius gerai užauginau, 
Nuo pikto apsaugojau, 

Ant svieto dorai gyvuoju, 
Už latrystes szonus koezioju. 
Vandenio szvensto in vales 

turiu, 
Pavalgius isz aiderio atsigeriu, 

Esmių sveika kaip krienas, 
Argi tai ne Dievo padėjimas.

* * *
Mahanojaus kelios moterėles 

uliavojo, 
Staugė, gere ir baliavojo, 

Ir taip nebageles nusiliulojo, 
Kad ant nieko nedbojo. 

Badai tai buvo atpusko diena, 
Blaivos nebuvo ne viena, 
Burmistras visu pravardes 

surasze, 
Ir manes labai prasze, 

Kad in “Saule” patalpyti, 
Visiems apie tai apgarsyti, 

Bet da koki laika susilaikysiu, 
Apie jas daugiau neraszysiu,

Gal ateityje pasitaisys, 
Ir už savo griekus gailėsis.




