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Isz Amerikos
LIŪDNOS PADĖJIMAS 

SZITOJE SZEIMYNOJE.
Beverly, Ohio. — Palicija 

atėjo in narna Mrs. Elzbietos 
Newbold kad aresztavoti jos 
sūneli Edvardą už vagysta ir 
labai nusistebėjo kada pamate 
tęva, motina ir keturis vaikus 
valgant žalias bulves kurias 
buvo pavogęs tasai vaikas ku
ri pribuvo aresztavoti.

Palicija paregėjus toki var
gą szeimynoje, negalėjo valka 
aresztavoti už toki prasikalti
mą ir .sudeja kelis dolerius isz- 
ejo. Miestas dagirdes apie szei- 
mynos varga nusiuntė kelis 
gurbus maisto ir drapanų vai
kams o kaimynai suszelpe juos 
kuom galėjo. Tėvas nedirbo be
veik du metus. Bet ar motina 
negalėjo bulves iszvirti? Tame 
klausymas.

PASLĖPĖ PINIGUS DUO
NOJE, CZEVERYKUOSE 

IR MUILE.
Philadelphia, Pa. — Dau

giau kaip tukstantis,doleriu li
kos paslėpta visokiose vietose 
kada laivo yirszininkai padare 
krata perskyroje kurioje mirė 
Iszpanas, Vanucio Sarrada, ku
ris plauke in savo tėvynė, mir
damas kelionėje. Pinigai buvo 
paslėpti muile, duonoje, czeve- 
rykuose ir kitose vietose. Pini
gai likos nusiunsti jo moterei 
in ievyne o kuna palaidojo 
czionais.

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ UŽ 
TAI KAD JO MYLIMA PA

SILIKO PALEISTUVE.
Williamsport, Pa. — Susirū

pinės ir gailėdamasis kad jo 
mylima, su kuria ketino apsi
vesti už keliu sanvaicziu, isz- 
ejo isz doros kelio ir pradėjo 
vesti paleistuvinga gyvenimą, 
23 metu Clarence Kilborn atė
mė sau gyvastį szokdamas in 
upe. Ant jo lavono koroneris 
surado laiszkeli del ko atėmė 
sau gyvasti. Laiszkelyje buvo 
paraszyta:

“Mano szirdis negali nu- 
kensti skausmo, esmių labai 
nulindęs netekdamas savo my
limos kad mane taip skaudžiai 
sužeidė. Mylėjau tave labai, 
Mildred, bet mus perskyrė ta
vo nedoras pasielgimas. Už
rinkai sau kelia paleistuvystes, 
vietoje doros kelio, per ka man 
daugiau nieko nepasilieka kaip 
užbaigti mano varginga gyve
nimą — nekaltieji turi kensti 
už kaltuosius. Gailėsiesi kada, 
bet jau bus per vėlai — Gud- 
bai.”

GAL ISZ DŽIAUGSMO MIRĖ
Gordonville, W. Va. — Bart 

Bergers, 78 metu senukas, sto
jo prie altoriaus asztunta va
landa vakare ir likos surisztas 
mazgu moterystes su 40 metu 
mergina Miss Eliza Fetters bet 
in dvylika valandų po vincze- 
vonėi jis mirė. Daktarai sako 
kad senukas mirė szirdies liga 
nuo staigaus pervirszinio susi
judinimo. \__  -

MOTINISZKA 
MEILE

DEL SAVO KŪDIKIO.

Whiteland, Ohio — Moti- 
niszka meile paszvenczia daug 
del savo kūdikio nuo dienos už-i 
gimimo lyg mircziai o pavyz
dys tokia pasiszVentimo atsi
buvo czionais ana diena. Ligon- 
buteje guli ant mirtino patalo 
Mrs. Edna Pearson, 22 metu 
amžiaus su trimi kulkomis kru
tinėjo. Edna nuo kokio tai lai
ko negyveno su savo vyru ku-l 
ris atėjo pas ja kerszindamas 
buk užmusz ju szesziu menesiu 
kūdiki jeigu jam ji neatiduos. 
Vos isztares tuos žodžius, isz- 
trauke revolveri ir atkiszo in 
mieganti kūdiki vygeje. Moti
na matydama pavoju savo kū
dikiui, puolė ant vyges uždeng
dama savo kimu gulinti kūdiki 
kad ji apsaugot nuo mirties. 
Tame vyras paleido tris szu- 
vius kurie pataikė in motina, 
po tam paleido viena szuvi pats 
sau in krutinę ir ant vietos at
liko. Kūdikis pasiliko sveikas 
bet neteko tėvo ir gal neteks 
motinos.

NUŽUDĖ SERGANCZIA MO
TINA IR PATS SAVE.

Helena, Ark. — George Ni
cholls, G2 metu, locnininkas 
■spaustuves susirupines mirczia 
savo brolio, nuszove ana diena 
savo 83 metu amžiaus motina 
kuri sirgo keliolika metu po 
tam perszove mirtinai savo se
serį, Mrs. Winnie Moore, 63 
metu ir ant galo pats sau pa
leido kulka in krutinę.

NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 
SAVE UŽ PROSĄ.

Kenwood, Md. — Užpykęs 
ant savo paczios kad toji neno
rėjo naudoti elektrikini prosą, 
kuri jai nupirko kaipo dovana, 
bet naudojo senoviszka geleži
ni prosą kuri rrrkaitino ant pe- 
cziaus, Guy Barclay, 60 metu, 
taip ant jos užpyko kad sudau
žė jai galva tuo paežiu prosu. 
Motere nuo to mire in kėlės va
landas po nuvežimui in ligon
bute. Po tam nuejas ant vir- 
szaus paleido sau kulka in kru
tinę. Porele paliko asztuonis 
vaikus isz kuriu jauniauses 22 
metu.

VAIKAI RADO PASIKORU
SĮ ŽMOGŲ VAIDINAN- 

CZIAM NAME.
East Patterson, N. J. — Ke

turi vaikai, isz Cliftono, suma
nė isztyrineti ar tikrai randasi 
kokia tai dvasia apleistam na
me ir nutarė ji peržiureti. Ka
da užlipo ant pastoges, rado 
kabanti jau supuvusi lavona 
žmogaus.

Kada apie tai pranesze pali- 
cijai, toji pradėjo tyrinėti ir 
daejo buk tai yra dingusis nuo* 
kokio tai laiko vietinis gyven
tojas, Petras Liszczinskas. Ma
noma kad jis pats pasikorė.

NUPJOVĖ PASIKORUSĮ 
VYRA IN LAIKA.

Tunnerville, Pa. — Arnold 
Steckman, 45 metu, tėvas asz- 
tuoniu vaiku, susibaręs su pa- 
czia už koki tai menknieki, 
trenk e durimis ir iszejo isz na
mo. Po kokiam tai laikui mo
tete nuėjo in skiepą atsineszti 
malku ir net sukliko isz baimes 
ka ten pamate. Jos vyras kabo
jo ant virvutes. Neturėdama 
peilio, pagriebė pjūklą ir per
kirto virve ir Arnoldas plump
telėjo ant cimentiniu grindų 
kad net pabudo isz savo virvi
nio miego susižeisdamas sau 
galva kad net reikėjo ji nuvež
ti in ligonbute kad daktaras 
susintu žaiduli. Vyras prižadė
jo pacziulei kad daugiau ne
bandys kartis.

Kvadrukai Auga Puikiai Ir Yra Sveiki Nuobrodus Jaunikis

Pana Lamyra Riams, dažiuretoja vaiku, kuri likos pa
skirta ant prižiūrėjimo kvadruku, kuriuos pagimdė vargingo
je bakūžėlėje Mrs. Clyde Short, isz Jasper, Alabamos. Pana 
Riams pati padirbo szita inkubatori del vaiku. Trys mergai
tes yra užvardintos Faith, Hope ir Charity o sūnelis Franklyn.

SNIEGINEJVIESULA

Miestai Užpustyti - Vi
sas Krutėjimas Sustojo
SNIEGAS PADARE DAUG 
BLEDES — DAUG ŽMONIŲ 

SUSZALO.

VAIKAS NUKIRTO PIRSZ- 
TUS MERGAITEI.

Jackson, Me. — Deszimts 
metu James Mooreland likos 
uždarytas pataisos prieglaudo
je del vaiku už nukirtima savo 
mažai draugei, Sallie Wingert, 
keturis pirsztus su kirvuku. 
Mergaite parėjus isz mokyklos 
pasakė vaiko motinai buk jis 
likos sulaikytas mokykloje už 
nepadoru pasielgimą. Vaikas 
parejas isz mokyklos likos 
skaudžiai už tai nubaustas. Po 
kokiam tai laikui sutikės mer
gaite ant savo kiemo, pritrau
kė ja priverstinai prie kalades, 
pagriebė kirvuką ir nukirto jai 
pirsztus.

Philadelphia, Pa. — Dauge
liuose miestuose Seredos diena 
ir nakti sniegine viesulą užpus
tė plentus, miestus ir geležin
kelius, žodžiu visas krutėji
mas sustojo miestuose. Tuiks- 
taneziai žmonių valo sniegą 
nuo ulycziu didesniuose mies
tuose. Daugeli automobiliu ir 
bosu likos užsnigti ant plentu. 
Trokai negalėjo pristatyt mai
stą in miestus nes kaip kur pri
pustyta sniego ant penkiolikos 
pėdu.

Sniegine viesulą padare ble- 
des ant milijonu doleriu. Ant 
mariu viesulą siautė pasiutisz- 
kai todėl daugelis laivu buvo 
dideliam pavojuje ir buvo ap- 
szale ledais.

Mokyklos turėjo sustoti nes 
negalima vaiku pristatyt in 
mokyklas o miestuose vaikai 
negalėjo eiti per gilu sniegą in 
mokyklas.

Pagal daneszimus isz dauge
lio miestu tai daugelis žmonių 
suszalo arba likos užmuszti lai
ke viešnios. Daugelis ugniu 
taipgi kilo miestuose ir prasi
platino in kitus namus isz prie
žasties užszalusio vandens.

Ne tik czionais bet ir Euro
poje vieszpatauja dideles ir 
smarkios sniegines viesulos 
kurios padare daug bledes. 
Floridoje ir Kalifornijoj susza
lo vaisinei medžiai per ka au
gintojai aplaike bledes ant 
milijonu doleriu.

NUSZOVE GASPADINE IR 
PO TAM PATS SAVE.
Clearfield, Pa. — Freeman 

Little, 56 metu naszlys, kuriam 
nubodo įgyvenimas, gyvenda
mas pas Rūta Wisor’iene, 55 
metu, motina szesziu vaiku, ku
ri negyveno su savo vyru kelis 
melus, susibaręs su gaspadine- 
le, iszejo laukan. Taji vakara 
sugryžo pas ja, nuėjo ant vir- 
szaus, kur gulėjo su savo 19 
metu duktere, paliepė dukterci 
nulipti žemyn po tam paleido 
szuvi in gaspadine, užmuszda- 
mas ja ant vietos. Little taipgi 
paleido sau kulka in krutinę 
mirtinai susižeisdamas ir ye- 
Ijaus mirė ligonbuteje.

— Kožna minuta per Ame- 
rikoniszkas bankas pereina pu
se milijono doleriu vertes cze- 
kiu.

— Japonijoj labai trumpa 
nes priesz kare su Kinczikais 
Japonai -sunaudodavo po ketu
ris tonus druskos kas minuta,

Isz Visu Szaliu
80 ŽUVO SNIEGINĖJE 

VIESULOJE.
Budapeszt, Vengrai. — Asz- 

tuonesdeszimts žmonių žuvo 
snieginėje viešnioje kuri pra- 
pute per pietine Europa. Dau
gelis trukiu užsnigo ir laivai 
radosi dideliam pavojuje.

Sziadien Europoje užėjo to
kia žiema kokios seniausi žmo
nes nepamena.

ISZDURE MOTINAI AKI— 
UŽMOKĖJO UŽ TAI TIK

10 FRANKU BAUSMES.
Paryžius, Francija.,— Jauna 

motere Natalie Morbeu, likos 
nubausta per suda ant užmokė
jimo deszimts franku ‘bausmes 
už iszduryma savo motinai kai
ria aki su žirklėms. Del savo 
apginimo duktere pasakė su- 
džiai, buk josios motina kas ry
tas lovoje gerdavo absenta, rū
ke be paliovos paperosus ir nuo 
rylto iki vėlybai nakezei gerda
vo szampana, priversdama 
duktere kad panaszei darytu. 
Negalėdama atsigint nuo tuju 
privertimu, duktė isz netycziu 
dure motinai in aki su žirklėms 
kurias tame laike turėjo ran
koje apkirpdama sau plaukus.

LAIKE MIRUSI KŪDIKI 
STIKLINĖJE BONEJE PER

PER TRIS METUS.
Lyons, Francija.,— Ant Le 

Mons ulyczios gyveno n uo ko
kio tai laiko motere Ivona De- 
breus su savo duktere. Josios 
vyras radosi ant kariszko lau
ko. Ana diena josios duktė a- 
tejus in policijos stoti, apsa
kė sekanti iszpažinima:

Josios motina jau trys metai 
laiko didelioje stiklinėje boneje 
lavona kūdikio. Kas vakaras 
motina iszima isz szepos bonia 
ir prisižiurineje kudikui. Poli
cija atėjus in narna rado bonia 
su lavonu kūdikio. Ant už
klausimo: Del ko taip daro? 
Motere nedave atsakanezio isz- 
aiszkinimo.

Po tam, duktė daugiau nesu- 
gryžo namo, bijodama, kad mo
tina jai neatkerszintu už iszda- 
vima josios slaptybes. Dukte- 
rei nubodo kas diena matyti 
savo motina žiūrint in lavona 
kūdikio pamirkyta in spiritą.

TĖVAS NUPJOVĖ GALVAS 
DUKRELĖMS SU BRITVA.

Laporto, Iszpanija.,— Buvu- 
sis kareivis Nastaso Sabreno, 
40 metu amžiaus, atejas in po
licijos stoti, tarė: “Mano dvi 
dukreles jau nukeliavo in dan
gų.’’Po tuju žodžiu Nastaso 
isztrauke revolveri, paleido 
szuvi sau in krutinę prie visu 
susirinkusiu virszininku ir at
liko ant vietos.

Policija nuvažiavus in jo gy
venimą, rado kraujuosią gulin- 
czias dvi mergaites :6 ir 8 metu 
amžiaus. Abi mergaites turėjo 
galvas nupjautas su britva. 
Kareivis sirgo ilga laika ir bu
vo susirupinias mirczia savo 
paczios dvi sanvaites adgal.

Kada Haywood S. Kirby, 
studentas isz Harvardo univer
siteto, isz Cambridge, Mass., 
aplaike atstauka nuo savo my
limos kuri atsisakė su juom ei
ti ant szokio, tada tasai nuo
brodus jaunikaitis inlipo in me
di artimoje jos lango ir sėdi pa
kol mylima sutiks ant jo mel
dimo. Net pasiėmė sau gurbeli 
maisto.

NAUJI VOKISZKI 
POTEREI.

Berlinas, Vok.,— Vokiszko- 
sia mokyklosia valdžia priver
tė vaikus kalbėti sekanezius 
bedieviszkus poterius in vieta 
“Teve Musu,” kurie prasideda 
su tais žodžiais: ‘ ‘ Teve Cham
berlane, kuris esi Londone, lai 
buna prakeiktas tavo vardas ir 
lai žūva karalyste tavo”...

Ir tojji malda ne daug pri- 
gialbes Vokiecziams kaip ne- 
prigialbejo laike svietines ka
res žodžiai: “Gott Strafe Eng
land.”

PUSE KIAUSZINIO ANT 
SANVAITES, DEL KOŽNO 

CZEKO.

Praga, Czekai.,— Vokiecziai 
apgarsino, buk viena, viszta 
pripuola ant dvieju Czeku ant 
sanvaites, o tieji kurie laiko 
visztas, negali daugiau naudo
ti kiausziniu kaip puse kiau- 
szinio del vienos ypatos ant 
sanvaites, o likusius kiauszin- 
ius turi atiduoti del valdžios.

Taipgi Vokiecziai uždraudė 
naudoti nikelinius (metalio) 
pinigus, o in ju vieta iszmusze 
popierinius pinigus. Vokie
cziams sziadien yra didele sto
ka metalio del ginklu ir amuni
cijos.

MASKOLEI VARO LENKUS 
IN SIBERIJA.

Moskva, Russija.—-Laikrasz- 
tis “Pravda” apgarsino buk 
dideli burei bedarbiu Lenka, 
kurie likos paimti in nelaisve 
per Maskolius yra varomi in 
Siberija, kur juos pristato prie 
kirtimo giriu ir sunkiu darbu 
kasyklosia.

Kiek ju in fenais nusiunsta, 
tai laikrasztis nepaduoda, bet 
mena, kad keli tusktaneziai jau 
in fenais nuvaryti. Kelis tuks- 
tanezius jau nuvarė prie Din- 
aus, kur turi dirbti kasyklosia. 
Tuos Lenkus iszveže isz Lvąvo.

Europine Kare
ITALAI APGINGLUOJE SA

VO RUBEŽIU.
Jesenica, Jugoslavija.—Dau

gelis Jugoslavijos darbininku, 
kurie sugryžo isz parubežiaus, 
apsakineje buk Italijos karei
viai stato fortecas ir apgink
luoju rubežiu Udinos apylinkėj 
prie Jugoslavijos ir Vokiszkos 
rubeži, kas ženklina, kad prio 
tojo rubežiaus ketina atsibutie 
musziai.

650,000 LENKU RANDASI 
VOKISZKOJE NELAISVĖJ.

Vatikano Miestas. — Popie
žius ana diena aplaike žine buk 
Lenkijoj sziadien randasi 650 
tukstaneziu Lenku nelaisviu. 
Lietuvoje yra 15,000 Lenkisz-' 
ku kareiviu ir 5,000 civiliszkn 
gyventoju, Vengruose yra ju 
50,000 kareiviu ir 5,000 gyven
toju, Rumunijoj yra 22,000 ka
reiviu ir 15,000 civiliszku žmo
nių.

Kada Vokiecziai veže nelais- 
vius in Prusus tai 322 kareivei 
suszalo ant smert o likusieji 
skaitliuje 2,000 taip buvo silp
ni kad reikėjo juos iszneszti 
isz trukiu.

Pagal Vokiszkus rapartus tai- 
nuo prasidėjimo kares Lenki
joj, viso apie penki milijonai 
Lenku žuvo nuo kulku, bado, 
ligų ir kitu priežaseziu.

AUSTRALIJA IR ZELANDI
JA PRISIUNTĖ KAREI

VIU IN TURKIJA.
Suez. — Anglija suikuopinoi 

dideli skaitli kareiviu isz Aus
tralijos ir Zelandijos in Egip
tą. Gal viso fenais randasi 570 
tukstanezei kareiviu. Manoma 
kad su ateinaneziu pavasariu 
Anglija ir Francija pradės už- 
klupima ant Vokietijos ant 
dvieju fruntu.

Trumpos Žinutes Isz
Europines Kares i

Finlandi'ja. — Finiecziai gi
nasi visom spėkom musziuose 
su Maskoleis kurie karsztai už- 
klupineja ant Finiecziu. Rusai 
geidžia supliekti Finus 27 die
na Vasario nes taja diena yra 
atmintis sutvėrimo raudonos 
armijos.

Tokio. — Japonai svarsto 
klausymą paliauti kare su Ki
nais nes sako jau turi užtekti
nai žemes ir tolimesne kare 
jiems neužsimoka nes jeigu da 
ilgiaus vestu kare tai visiszkar 
susibankrutytu.

Vokietija. — Vokietija skel
bia bulk praeita sanvaite pa
skandino apie asztuonis laivus 
su submarinais. Vokiecziai ne
teko taipgi keliolika laivu tarp 
tu apie 50 submarinu, nuo pra
sidėjimo kares.

— Visoki vabalai ir kirmė
lės padaro tiek bledes Ameri
koj kad valdžia iszduoda po 4 
dolerius kas minuta ant iszra- 
dimo budo kaip juos isznaiky t,
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Kas Girdėt
Kaizer’io Sveczias

Sunku sziadien žmogui gy
venti ant svieto nes kur tik pa
sisuki tai reikia mokėti kokius
aiors padotkus, tai inkom tak-Į 
sas, properti taksas, automobi
liu taksas, gazolino ir papero- 
su taksas ir t J., ir kaip apie vi
sas taksas žmogus pamislina 
tai net nesmagu darosi ant szir- 
dieš. Kas nors turi užmokėti 
taisės taksas jeigu valdžia mai
tina tiek žmonių.

Tie kurie žino, sako kad mei- 
Įle yra akla, bet tie, kurie jos pa
ragavo, tvirtina buk jiems 
greitai atsidarė akys po szlin- 
Įbui kada negalėjo pristatyt sa- 
-vo pacziulėms to, ko jos reika
lavo. Todėl dpodame rodą vi- 
įsieips tiems kurie mano pa- 
cziuotis, pirm negu nuvesite sa-> 
yo mylima prie altoriaus jnid 
pirma apsižiuretumet kiek tu
rite pinigu banko j ar panezia- 
koje ir ant kaip ilgai galite drą
siai apsivesti — jeigu jums da 
pasiliko gana drąsos. Ba mato
te kad meile moteres pradeda 
jos szirdije o baigėsi vyro ki- 
iszeniuje.

ir gera sdraugas buvusio Vo
kietijos kaizerio, atsisveikina 
su juom kada ji apleidinejo 
Doorn, Holandijoj, kur szia
dien Vokiškas kaizeris gyve
na nelaisvėje.

NEPAPRASTI IT0T FDA
IR SZIRPUI.INGI

ATSITIKIMAI! Nelabai senei gyveno Aust ri- 
-----  [joj, vienas žmogelis pravarde 

Kolera, kuris turėjo du labai 
patogius sūnus. Žmogelis buvo 
neturtingas ir savo .szeimyne- 
le maitino isz šavo sunkaus

Isztikimoji 
Meile

•{broliai, nemylėjote taip labaif 
p Onute kaip asz. Noriu pats da 

I paskutini karta, matyt ir atsi-| 
i.sveiki u t ja pabueziuodamas. I 

a.. i. • .» a.. • . _

Isz Visu Szaliu. —.— .... »

KAS ATSITIKO KADA PA
LIKOM AUTOMOBILIU 

ATIDARYTA.

- Ar („pasiutai! Argi tu UBAGE BANDITU 
iszdrysi pabucziuoti kana. ku-( 

Sziadien kožnas žmogus ru- 
goja ant sunkiu laiku o bet da 
ne taip senei buvo daug- sunkes
ni laikai, kaip tai 1893 mete. 
Tame tai mete net 600 banku 
užsidarė arba subankrutino, 
bizniu subankrutino 19,735. 
Graikija buvo ant kranto su- 
bankrutinimo. Italija taipgi 
vos laikėsi ant kojų. Rusijoje 
vieszpatavo didelis badas ir vi
joki amarai. Australijoj visi 
bankai buvo uždaryti o Ameri- 
Įkoniszki farmerei turėjo sun
kiausia meta. Jeigu tuos laikus 
prilyginsime prie tebyriu laiku 
tai da ne yra taip bloga ant 
svieto kaip sau nekurie mano.

kaip buvo 50 metu adgal kada 
tai in metus po szliubui jau su
sikūprinus vaikszczioja apsisu
pus in skepeta, apsileidus ir ap
driekus. Bei tame ir buvo gera 
priežastis to apsileidimo nes 
seniau jauna, motere turėjo ap
žiūrėt ne tik kelis vaikus bet ir 
kokius penkis burdingierius ir 
kaip galima buvo jai rėdytis ir 
grąžei iszrodyt, tai nevalnin- 
kei!

O sziadien? Moterėlės,
damos visokias vigadas, elek- 
trikinius intaisus ir maszinas, 
apsitriusia namini darba grei
tai, pasirodo, iszeina in miestą, 
ant pikezeriu arba vakarais 
piszkina bimbilium in rodhau- 
zes ant geru laiku. /’

pra- 
per-

tarė 
ežia

ture-

Iszmintingas zmogus^dirba ir 
czedina pinigus kad galėtu ap
siginti nuo bedo-s laike bedar
bes, duoti mokslą savo vai
kams, apsidraųst laike ligos 
■arba mirties, nusipirkti koki 
nameli ir užtvirtint sau senat-

“Josios
Bukite

Kunigas Daktaras Roy M. 
Dįckson, isz Washington, D. C., 
ant laikyto YMCA jaunu drau
gavęs, turėjo jiems akyva pra
kalba kurioje kalbėjo buk szia- 
dieuines jaunos vedusios poros, 
noriiits prižada prie altoriaus 
paklusnumą vienas kitam bet 
tojo prižadėjimo visai nepildo 
ir isz to tik juokėsi. Sziadien 
yra mažai vedusiu poru kurios 
yra užganadinti vieni isz kitu. 
Daug merginu isztekedamos 
turi palikti savo darbus, už- 
dirbdamos daugiau už savo vy
rus po tam prasideda neužga- 
nadinimai ir nesutikimai. Ne- 
aplaikydamos visu smagumu, 
prįe kokiu buvo pripratę, jesz- 
ko visokiu budu kad sugriebti 
kiek pinigu ant pirkimo tuju 
smagumu. Jaunos mergaites 
geisdamos pasiredyt ir būti 
“madoje,” parduoda savo kū
nus už pinigus ir eina staezei 
in pragara. Klausytojai tuom 
labai persiėmė ir pritarė kuni
gui teisybe.

Kalbant apie paezeduma rei
kia gerai apmislyt kur turime 
dėti savo paezeduma. Jeigu lai
kysime suezedintus pinigus ki- 
szeniuje ar kitose slaptose vie
tose namie, papuolame in pa
gunda kuri stumia mus ant 
praleidimo tu pinigu. Slėpdami 
pinigus kampelyje namie, esa
te pavojuje kad kas suras ir 
pavogs. Pinigai laikomi pa
slėpti neatnesz jokios naudos 
ne tau ne kitiems. Jeigu visi 
milijonai kurie randasi pas 
žmones butu padėti in bankas, 
tai brangenybes tuojaus nu
pultu.

Namas stojasi tokiu budu 
kada plytele dedasi ant plyte
les. Panašzei czediname doleri 
prie dolerio ir tokiu budu susi
deda turtelis. Geriausias būdas 
iszsigavimo -isz vargo yra nuo
latinis ir tvirtas darbas ir re- 
gulariszkas ezedinimas pinigo. 
Kožnas, kuris czedina, yra ge
resniu ukesu ir dėl visuomenes 
turi didesne verte.

NEMYLEJO JO.
Jeigu ant svieto butu tiek 

meiles kiek yra neapykantos 
tai svietas butu tikru rojum 
ant žemes.

Sziadien jau iszeina isz ma
dos “Senos Bobos”. Žmogus 
eidamas ulyczia isz užpakalio 
negali pažinti, einanezios mote- 
res ar ji turi 20 ar 60 vasa
rėlių — nes visos panašzei yra 
pasiredia, su trumpom szlebu- 
kems lyg keliu o ir aukiszcziau, 
szilkinems paneziakoms ir 
trumpais plaukais. Sziadien 
paotereles ne yra taip apsileidę

Motina:—Tu jo nemyli, o ji
sai tave garbina ir man sake, 
kad jisai tau parengineje pui
ku lizdeli.

Dukrele:—Lizdeli! Lizdeli! 
O gal jisai da užsinorės, kad 
asz jam deczia kiaus,žinias.

“Tula szaltą rudens vakara 
Spalio menesyje, iszvažiavome 
in miestą ant metiipo baliaus, 
kuri laike musu draugyste. Su 
mumis drauge važiavo ir musu 
kaimynai, kurie ketino nusi
duoti ant kitos partes, laikoma 
ta pati vakara. Palikome musu 
automobiliu atdaryta, kad mu
su kaimynai ateja ahkszcziaii, 
galėtu in ji atsisęti ir laukti 
mus.

Mes atėjome pirmiau in au
tomobiliu. Atidarė duris, ne
mažai nusistebėjau kada pama- 
cziau ant grindų automobiliaus 
užpakalyje koki tai pundą. 
Pažiureja in vidų tojo pundo, 
persitikrinome, kad jame ran
dasi mažas kūdikėlis kokiu ke
liu sanvaieziu senumo, ant ku
rio szlebukiu 'buvo- prisek tas 
sekantis lai szkelis: 
vardais yra Mariuką,
jai mielaszirdingi ir auginkite 
su Dievo pagialba.”

Drebėdama visa isz susiju
dinimo paėmiau maža kūdikėli 
ant ranku ir pamaeziau, kad tai 
buvo labai patogus kūdikis. In 
kėlės miliutas vėliaus atėjo ir 
musu kaimynai, visi nuvažia
vome in policijos stoti, kur 
apsakėme apie musu atsitiki
ma, padavėme savo pravardes, 

• 'pasiėmėm kūdiki ir nuvažiavo
me namo laukdami kas toliaus 
atsitiks.

Neužmirsziu tosios nakties 
pakol gyva busiu. Mano uosz- 
ve ir musu dvi jaunesnes duk
reles pabudo ir visi pradėjo 
krutet apie kūdiki; vieni su- 
jeszkojo drapanėlės, kiti žindo 
maja bonkute po tam kūdikis 
aprūpintas saldžiai užmigo.

Ant rytojaus laikraszcziuo- 
sia skaitėme apie jauna motere 
kuri atome sau gyvastį per už
dusima su gazn, kuri paliko 
laiszkeli, apraszydama del ko 
atėmė sau gyvastį. Buvo tai 
motina tojo kūdikio kuri sura
dome automobiliuje. Buvo tai 
nėjai minga apleista motere pre 
savo vyra, ir priversta atsikra
tyti nuo savo kūdikio, po tam 
atėmė sau gyvasti isz vargo. O 
kad kone visi žmonis užrakino 

’ savo automobilius, kur sustoję, 
tai gal niekas nedąsipras kiek 
automobiliu turėjo toji nelai
minga motina peržiureti, pakol 
užtiko musu atidaryta automo- 
bila kuriame galėjo indeli savo 
kūdiki.

Per du menesius asz prižiūrė
jau taji kūdiki, daktarai per
žiurėjo josios kranja ir rado, 
kad kūdikis yra sveikas ir geru 
tėvu. Po padarymui ra?ztu, 
priėmėm kūdiki kaipo savo ir 
sziadien yra -sveika, turi gera 
narna ir mus myli labai, o 
mums atnesze džiaugsma, kad 
galėjom iszgialbeti mažiulele 
nuo mirties.—Raszo Mrs. A. N. 
Harvey, isz Portland, Maine.

Kada sūnūs užaugo, visa jau
nuomene isz ju pradėjo juoktis 
ir vadinti “Keteroms.” Vaikai 
negalėdami kensti tu visu pa
niekinimu, nutarė siunsti prie 
vyriausybes su praszymu kad 
apmainytu jiems kita pravar
de.

Viena dena tėvas nuėjo in 
valscziaus rasztinyczia ir 
szo kad jam ir jo unams 
mainytu pravarde.

Valscziaus raszt įninkąs 
jam: “Tėvai, mes jums
pravardes negalime apmainyti. 
Jus turit eit in Vendebona 
(Viedniu) ten tik jums pravar
de gali apmainyti.”

Sugryžes senis papasakojo 
savo sunams, sūnus tuojaus 
parūpino tėvui pinigu reika
lingu ant keliones ir iszleido 
seni in Vendebona. Ilgai užtru
ko žmogelis, .pakol peksezias 
nukeliavo in Sostapyle Austri
jos.

Ten ir nelengva, buvo prisi
artinti prie ministeriu. Kada 
viena diena buvo inleistu in sa
le rodu, vienas isz senatorių 
paklausė:

—Seni, ko ežia atkeliavai ir 
ko reikalauji?

Žmogelis drebėdamas, nusi
žeminęs pradėjo kalbėti:

— Guodotini ponai, mano 
pravarde yra Kolera ir asz tu
riu du jaunus sūnūs kuriems ta 
pravarde labai- netinka, todėl 
jie mane prisiuntė pas ponus 
kad mums apmainytumet pra
varde.

Seniui pabaigus kalbėti vie
nas isz ministeriu atsake:

— Taip, tokia pravarde yra 
netikusi. Todėl tu jau esi senas 
ir tau bus gera ta pati pravar
de o tavo vaikai nuo szios die
nos nesi vadins Koleroms, bet 
mes jiems duodam nauja pra
varde “Wielka Chobra” (di- 
deji liga).

Žmogelis, nežinodamas ka 
tai reiszkia, aplaikes rasztus ir 
padekavojas senatoriams gry- 
žo džiaugdamasis namo. Pare- 
jas atidavė vaikams rasztus isz 
ko tie nemažai džiaugėsi.

Viena diena vyresnis sūnūs 
iszejo in netolima dvara jesz- 
koti tarnystos.

Kada likos prileistas pas po
ną, ponas paklausė jo isz kur 
jis paeina ir kaip vadinasi:

— Guodotinaš jegamasti, 
musu tėvas vadinosi Kolera 
bet mums tokia pravarde ne
patiko ir mes ji siuritem in Ven
debona pas senata kad mums 
apmainytu pravarde. Todėl 
mes dabar nesrvadinam dau
giau Kolera bet “Wielka Chob
ra.”

Ponas iszklauses jo apsaky
mo tarė:

— Nereikalauju asz ne Ko- 
leru ne “Wielku Chobru”, ei
kit jusi ant sausu girriu nes 
prieszingu kartu galįt man vi
sa dvara. užvetrinti.

’ Ant Pardavimo Namas

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

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškii Skausmų

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

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.

Keturioliktam szimlmetyje ris mirė nuo juodosios mirties NORĖJO NUTRUCYT VISA 
prasiplatino po Europa isz Azi-1 i 
jos baisi liga, vadinama “Juo
doji smertis.” Tasai baisus 
amaras taip smaugė žmones 
jog kaip kur visi miestai ir kai
mai iszmire.

Tame tai laike miestelyje' 
Kildare, artimoje Dublino, Ir-j 
landijoj, gyveno turtingas 
dvarponis O’Neal, kuris turėjo 
tris sūnūs, Jurgi, Robertą ir 
Brian, szis paskutinis buvo 
jauniausias.

Visi brolei gyveno sutikime 
ir tikroj broliszkoj meileje bet 
Jankei tarp saves bardavosi ir 
.peszesi o tame priežastis buvo, 
jog visi mylėjo ta paezia pato
gia mergaite.

Buvo tai skaisti Onute Moore 
ir gyveno su vargingu savo tė
vu, kuris vėlino savo mylimui 
kūdikiui idant laikytųsi Jur
gio nes jis po mireziai levo ap
ims visa turtą. Bet mergaite 
nemylėjo Jurgi tiktai jauniau
sia Briana.

Senam O’Nealui nepatiko 
meilingi susineszimai ir labai 
tam priesztaravo o Had seni 
tieji nuolatinei nesutiliimai su- 
nu taip suerzino, jog viena die
na užsirusitines paszauke:
'— Geriau kad “juodoji 

smertis” užsmaugtu ta ja mer
gina kuri, yra priežastim tiek 
nesutikimo tarp mano vaiku.

Senis tuosius žodžius isztare 
kada baisi liga pradėjo rody
tis Irlandijoj ir daug žmonių 
jau iszsmauge. Didesniuose 
miestuose nuvilkdavo susirgu
sius in miestiszkus ligonbu- 
czius atitolintus nuo miesto, 
kur tieji vargszai mirdavo be 
jokios priežiūros. Palikdavo 
uzbona vandens ir kepala duo
nos pakol numirdavo nuo li
gos arba bado. Jeigu kur visos 
szeimynos iszmirdavo tai su
kraudavo viską in krūva pa
guldydavo lavonus ant laužo ir 
drauge su grinezioms 'Sudegin
davo.

Pirmutinios aukos tosios bai
sios ligos buvo gimdytojai 
Onutės. Mergaite nepersigando 
ir neapleido savo tėvo ir moti
nos bet isztikimai juos prižiu- 
rinejo kol baisi mirtis jiems 
palengvino ju kentėjimus bet 
ant galo ir Onute susirgo. Jau 
mislyta kad ir ji mirė nes vie
nas isz kaimynu dirstelėjo per 
Ian£a ir pamate kaip nelaimin
ga mergaite gulėjo ant grindų 
be jokio žado.

— Girdite, Onuka guli ant 
grindų kaip rodos jau numirus!
— pranesze jis kitiems kaimy
nams.

Kaimynai nutarė sudeginti 
Onukos grinezia draugia su ja 
ir jos gimdytojais idant liga 
negalėtu taip baisei platintis. 
Kada pasirenginejo prie dar
bo, atėjo prie grinezios visi 
trys brolei O ’Neal.

— Ka jus ežia norite daryti
— užklausė Jurgis.

— Matai Jurgi, jau Ona ne
gyva nes ji mirė su tėvais.

— Sudiev, patogi mano my
lima, isztare Jurgis ir atsikrei
pė nuo grinczeles.

— Taip. Sudiev, mano bran
gioji, jau tu niekam neteksi 
dabar. Dabar jau nesibarsim 
už tave. Iszsipilde musu tėvo 
žodžiai greieziau ne kaip tikė
jomės, — atsiliepe Robertas.

Bet Brianas priejas paszau
ke nusiminęs:

— Matau, jog judu, mano

ir pats užsikrėsti. Atsitrauk 
nuo duriu tu. pasiutėli!

— Neatsitrauksiu pakol ne- 
iszpildysiu savo noro. Asz ja 
szirdingiau mylėjau ne kaip 
judu todėl noriu su ja atsisvei
kint paskutini l&arta, nors tu- 
recziau ir pražūti!

— Sulaikykim ji, pasiuto! 
Nežino ka daro!

Bet Brianas iszsitrauke kar
dą ir kerszino perdurti pirmu
tini kuris prie jo prisiartintu. 
Liejo in grinezele, pasilenke 
ant Onutės ir ja szirdingai pa- 
bueziavo. Bet pamate kd jo my
lima. da lengvai kvėpuoja, pa
griebė in savo glebi, prispaudė 
prie szirdies ir neiszpasakytai 
džiaugėsi jog ji da gyva szauk- 
damas:

— Da mano mylima Onute 
gyva. Nedryskite padegti jos 
grinezia nes ji da gyva!

— Tai palauksime pakol ji 
numirs, — suszuko susirinku
sieji.

Brianas pagriebė savo’ myli
ma ant ranku ir isznesze lau
kan. Visi nuo jo prasiszalino 
su baime o ir jo broliai nuo jo 
atsitolino.

— Matote jus, iszeszkai, kad 
asz ja szirdingiau myliu už jus! 
— paszauke in savo brolius.

— Taip, bet tai tavo mirtis 
ir tu su ja drauge pražūsi, — 
szauke Jurgis ir Robertas su 
baime.

— Teisybe, bet asz Onute nu
gabensiu ant .salutes ant ežero 
ir nuo jos neatsitrauksiu kol jo
je rasis nors kibirksztele gy
vasties.

Nunesze ja prie ežero prie 
kurio radosi luotele in kuria 
paguldė savo mylima, palengva 
nusiyrė ant salos kur stovėjo 
medine grinezele, kurioje pa
guldė ir rūpinosi ja kaip kokiu 
mažu kūdikiu.

Stebėtinas dalykas! Jis pats 
neapsirgo ant baisios ligos o jo 
mylima pamaželi adgavo svei
kata o gal tai nuo szviežio oro 
kuris ant salos radosi, prie ku
rios amaras neatėjo. Gana, jog 
Onute visiszkai iszgijo. Senas 
tarnas Patrikas tanke! atga
bendavo jiems maisto ant tos 
salos.

Praėjus kelioms sanvaitems 
dažinojo jog kaime, vieszpatau- 
ja. baisi liga nuo kurios mirė jo 
tėvas ir du broliai. Beveik di
desne puse gyventoju iszmire 
‘ ‘ juoda mirezia. ’ ’ Po keliu san- 
vaieziu liga dingo staigai kaip 
atėjo. Brianas >su savo mylima 
sugryžo in miesteli o kaipo 
paskutinis impedinis savo szei
mynos apėmė tėvo dvara ir vi
sa turtą. Apsivedė su savo my-. 
Įima ir gyveno ilgus metus lai
mingai. Tėvo velijimas neiszsi- 
pilde nes patys mirė.

SZEIMYNA IR APIPLESZT, 
BET UŽMANYMAS 

NEPASISEKE.

Korosbanya, Rumunija., — 
Nesenei sugryžo in savo gimti
ni kaima, Banas Giurgevo, ku
ris dirbo Ulinojaus valsti
joj, Amerikoj, minksztu augliu 
kasyklosia. Giiuirgevas atsive
žė su savim pusėtinai Ameri- 
koniszku doleruku ir gyveno 
puikei. Po visa apylinke pa
sklydo žinia, kad isz Ameriko 
sugryžo ‘ ‘ mlijonierius. ’ ’

Tula diena atėjo pas Giurge- 
vus, kokia tai ubage melsdama 
prieglaudos ir pernakvoji- 
mo. Giurgeviai susimylėjo ant 
ubages, liepe pasilikt, o paezei 
pasakė kad 'pagamintu varg- 
szei valgi. Ubage atsisėdo ant 
suolelio prie lango ir pradėjo 
kalbėt poterius, prisižiūrėdama 
ant visko. Giurgevas iszejo in 
tvarta paszert gyvulius, tame 
laike ir motere iszejo laukan su 
kokiu tai reikalu.

Ubage nematydama nieko 
grinezioj, greitai priszoko prie 
pecziaus, iszsieme isz skar
malu bonkute, isz kurios iszpy- 
le kokius tai laszus in verdan
ti puodą, po tam vela atsisėdo 
ant savo vietos prie langelio.

Bet taji pasielgimą ubages 
pamate asztuoniu metu vaiku
tis, kuris gulėdamas ant lovos 
mate viską. Vaikas iszbego 
laukan, apsakė motinai ka ma
te, nusigandus motina, apsakė 
apie tai vyrui. Abudu suprato 
kad ežia ne viskas gerai, lieipe 
moterei paduoti vakariene ir 
paliepė ubagei sesti prie, stalo, 
bet “bobele” pradėjo visaip 
iszsikalbinet, sakydama, kad 
ne alkana ir tokios sriubos, ne 
myli. Tada Giurgevas užklau
sė ubages ka toki inpyle in 
sriuba. Ubage užsispyrė kad 
nieko ir kad parodyt kad nie
ko neinpyle, pradėjo valgyt, 
bet vos nuryjo kelis szauksztus 
krito ant grindų ir in kėlės mi
liutas mirė dideliuosia skaus- 
muosia.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsam uoto jas ::

I
. Geriausis Ambulance — 

patarnavimas s z i o j
' apylinkėje. Bile ko- ky, 

kiain laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos

? prekes.
DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bei1 Telefonas 532-J

Persigandęs, Giurgevas nu
bėgo pas artima ikaimyna, ku
ris tuojaus davė žinia policijei 
kas atsitiko. Policija pribuvus 
padare krata ant ubages, o ka
da ja. nurėdė, pasirodė kad tai 
buvo vyras. Drapanose rado 
apie tūkstanti doleriu ir sida
brine szvilpinaite. Daugiau 
nieko ant jo nerado.

Po tam vadas policijos isze- 
jas laukan suszvilpe aut su
rastos szvil/pinaites. Tuojaus 
isz pasislėpimu pasirodo ketu
ri banditai apsiginklavę su re
volveriais. Policija pasislėpus 
grinezioje pradėjo in juos szau- 
dyt. Du banditai likos užmusz- 
ti, o du pradėjo bėgt, bet netoli 
nubėgo, policija, ir tuos du -siu- 
žeido szuviais.

Policija negyvulias paguldė 
ant grindų, o sužeistus nuveža 
in ligonbute. Sužeistieje pri
sipažino buk “ubage” buvo 
juju vadas ir nekarta papilde 

i j tokius užklupimus aut žmonių 
pas kurios mane, kad suras pi
nigu. 1 ‘ Ubage ’ ’ buvo kokis tai 
Bereczek, kuris pasiredydayo 
in “ubage” ineidamas pas sa- 

į vo aukas, nutrucindavo visa 
szeimyna po tam apipleszdavo:.

Skaitykite “Saule" ,



Dantis už 
Dantį-—*—

Seniausiu kunigu tarpe sep- 
tynesdeszimties Synhedriono 
sąnariu buvo Jesse, sūnūs Mel- 
chijaus, senis devynesdeszim- 
ties metu; plaukai jo buvo gra
žiai balti, veidas skaiscziai rau
donas, kaip rytine auszra, akys 
kaip perlai visados linksmos. 
Jis buvo ypatingai meilaus bu
do. Kada anksti ryta sėdėjo 
ant stogo prie jo sulėkdavo di
di daugybe karveliu, sukinėjo 
aplinkui jo galva, lupę jam ant 
pecziu, keliu, ranku, lesdami 
grudus isz jo drebanczios ran
kos. O jis žaidė su pauksztu- 
kais; drąsesniems grūmojo su 
pirsztu o lėtesnius glostė, bu- 
cziavo snapukus ir kalbino 
meiliais žodžiais.

Pasidžiaugęs su paukszcziais 
jis eme kriuki ir keliavo per 
vartus ir pievas. Pirmutine ji 
pamaczius avis, bego prie jo 
duodama ženklą bliovimu o 
paskui ja bego visa kaimine, 
neiszski riant avinu su susukin- 
tais ragais ir baltu kaip pienas 
ėriuku. Senelis viduj kaime
nes dalino žiupsniais druska 
pakol iszsibaige atnesztas isz- 
teklius iki paskutiniam trupu- 
cziui. Neapdovanotas glostė ir 
sunkiai pasilenkdamas buczia- 
vo in galva ir kalbino meiliais 
žodžiais.

Pasidžiaugęs su kaimine gry- 
žo.in miestą kur ji apstodavo 
gauja vaiku ir lydėjo iki namu 
slenksczio. Jesse pakeliui taikė 
ju nesutikimus, pasakojo jiems 
apie Dovydo mėtyklė, apie 
obuolius kurie augo rojuj ir 
apie daugeli kitokiu dalyku už- 
imancziu jaunuomene, indeda- 
mas tuo tarpu tai vienam, tai 
kitam in burna rieszuta arba fi
ga. O atsisveikinęs su vaiku- 
cziais vaikszcziojo po soda, ne
va poteriaudamas bet isztikro 
dabodamas radastas kuriu bui- 
nios szakos apklėsto siena. 
Svaigo nuo ju kvapo ir laimino 
jas. Dasilytejo vynuogių ir 
kalbėjo su joms. Žiurėjo in aly
vas ir jautėsi tarp ju kaip tarp 
artimu ir giminiu.

Neteko moteries pirm pen
kiolikos metu ir po jos myriui 
dar menkiaus jam rūpėjo tur
tai. Elgetos toj miesto dalyj, 
kur jis gyveno, gaudavo mais
tą du kart ant dienos, taip jog 
nėkurie isz ju net nutuko. Jes
ses sūnūs buvo jau žmones pa
gyvenę ir džiaugėsi kuogeriau- 
sia szlove; sūnūs tu vaiku buvo 
vede ir susilaukia vaiku. Taip 
kad Jesse pabaigoje savo die
nu žiurėjo in ketvirta paderme 
kas labai retai atsitinka.

Jau daug mėtų kaip senelis 
nesikiszo in visuomenes reika
lus bet ant Synhedriono susi
rinkimu Visados ateidavo pir
mutinis, nors tuoj užmigdavo 
ir nieko nežinojo apie ka ėjo 
kialba ir kas buvo nusprensta. 
Tik kartais, kada namie jo 
ypafiszikai prasze, jis atsiliep
davo Redoje kaipo apgynė
jas ir iszgelbejo nuo bausmes 
ir visuomenisžkos paniekos: 
viena inžeidusi Dieva, dvi mo
teris prasikaltusias, keletą su- 
nu palaidunu, viena mergina, 
kuri pagimdė kūdiki, keletą 
nedievobaimingu ir tūla jauna 
rabina, kuris sake jog penkta 
knyga Toros Maižieszius nera- 
sze. Jie visi, prisipiažindami 
esant kalbi, prasze Jesses už
tart už juos. Apgynimas buvo 
labai lengvas nes kaip tik Jes
se iszsižiojo, visas Synhedrio-

... ... Inas, prieszingai papratimui įtį 
savo rimtumui, vienbalsiai isz-| 
pildydavo norą raudono senio, 
paliuosuodamas kaltus.

Priek tam paprastai kildavo 
užimąs ir linksmumas. Sana-! 
riai toliaus sėdinti, nedagirde1 
apie ka eina, bego prie stalo,1 
paklaust kas atsitiko ir gryžo 
ant vietos kalbėdami:

— Jesse užtaria!
Ir ėjo isz lupu in lupas.
— Jesse užtaria!
Po tam visi mokydavo ran-' 

komis ir szypsodamiesi žiurėjo 
in viens kita.

Jesse labelnai buvo prieszin- 
gas visokiems nubaudimams.

Didžiausias prasikaltėlis, po 
nutarimui, kada daeidavo iki j 
nubaudimui, rasdavo senio 
prijautimą, kuris jo verike, 
kaip savo sūnaus.

Viena karta ant metu moki
no szventinyczioj o tada susi
rinkdavo tik jaunesnieji rabi
nai ir kurie dar rengėsi pastot 
rabinais. Prisirinkdavo- daugy
be žmonių, grūdosi aplink seni 
o jis aiszkino Raszta. Buvo tai 
mokinimas suvis ypatingas nes 
senis stengėsi priduot savo vei
dui dideli rūstumą ir skelbe 
baisius dalykus. Nuo nepame
namu laiku kartojo ta pati isz- 
guldyma, semta isz antros Mai- 
žiesziaus knygos. Kalbėjo 
priesz prasikaltėlius ir aiszki- 
no kas ju laukia. Grasino jiems 
pragaro ugnia, žadėjo Dievo 
bausme net iki deszimtai gent- 
kartei ir užbaigdavo paprastai 
tuom, jog del prasikaltėlio nė
ra mielaszirdystes, negali būti, 
nes už iszlupta aki turi but isz
lupta akis, už iszmuszta danti 
toks pats dantis. Ir kaltas duos 
duszia už duszia, ranka už ran
ka, opa už opa, tynima už tyni
ma.

Iszreiszkes toki rustu moks
lą elgesi per visus metus suvis 
prieszingai ir tekis jo mokslas 
kaip ir jo .pasielgimai buvo 
placziai žinomi. Ant tu metiniu 
iszguldymu jauni rabinai pa
prastai slėpėsi už pecziu kitu ir 
raieziojosi juokais. Rastumas 
Jesse’s dare taip smagu inspu- 
di jog niekas negalėjo iszsilai- 
kyt nuo juoku. Bet nebuvo ve
la tokio kuris ji užgautu asz- 
triu žodžiu arba kokiu nors pa- 
temijimu, arba nurodymu ne- 
sutaikos tarp jo mokslo ir pa
sielgimo. Jesse tik norėjo nu- 
gazdint žmones ir sulaikyt juos 
nuo papildymo nuodėmių.

Delei tokios rustumos žo
džiuose ir szirdies gerumo dar
buose nieks neeme jo žodžiu 
rimtai, bet guodojo ji už jo pa
sielgimą. Synhedrionas labai 
gerai ta žinojo ir per tai noriai 
paliuosuodavo nuo bausmes 
prasikaltėlius, už kuriuos jis 
užtarė.

Senis visai nemislino jog 
Synhedrionas tokiu budu ty- 
cziojosi isz jo. Beja po nu
sprendimui jis tuojaus apleis
davo sale ir skubino, kiek se
natve daleido, su linksma ži
nia pas metavojanti kaltinin
ką.

Bet isz mokslo apie neper- 
meldžiama rust urna nebūt pa
vėlinęs iszmest ne- viena žodi.

Kada viena karta pasitaikė, 
jog dvylikos metu vaikiszczias, 
paklydęs ir tėvu apleistas 
szventinyczioj eme ginezytis 
su mokintais Rasztuose, Jessei 
taip tas patiko kad jis pasodi
no valka ant kelio, glostė jo 
veidą ir klausė:

— O ka apie tai kalba Dovy
das?

Vaikiszczias atsake. Jis ji 
pabueziavo ir klausė toliaus:

— O ka apie tai sako Ezekie-
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Atsakymas Del Mrs. A.
Del mandagumo nėpaduoda- 

me tavo pilnos pravardes kad 
kiti žmones isz tavęs neszan- 

Įdytu. Tamistele rugoji kad 
I “Saulėje” randasi lankei ži
nios tiktai apie'žudinstas mote- 

iriu, pabėgimus ir kitokius pra
sižengimus moterių. Bet ar ta-! 
Įmistele kada paimi in ranka 
Angliszka laikraszti ir skaitai 
juose kasdiena apie visokes žu
dinstas papildytas per moteres 
kurios aplaikia lygias tiesas 
su vyrais, pradėjo szelt isz'to
sios laisves, ganubindamos vi
sokiais budais tuos nelaimin
gus vyrus? Kame toji priežas
tis?

Sziadien moteres nori visko, 
ko jai vyras negali pristatyt,

FINISZKOS MOTERES PRIGIALBSTI SAVO TĖVYNEI.
Nares kariszkos draugavęs “Lotta Svard,” moterių drauguve Finlandijoj, kuriu 

tikslas yna prigialbeti savo nelaimingai tėvynei priesz raudonąja. Maskolių armija, prigial- 
bedamos visokeis budais. Pirmam paveikslelyje parodo kaip motere mezga sveterius ir pan- 
cziakas isz vilnų del savo tautiecziu. Vidurije szitia moterele gamina maista del kareiviu szi- 
tuose dideliuose katiluose kurias po tam veža del kareiviu. Trecziam paveiksle matome 
motere skutant bulves nes kareivei neturi laiko ju skųst.

liūs ?
Vaikiszczias privedė isztrau- 

ka. Jis spaude vaika. prie szir
dies ir klausė:

— O ka. apie tai kalba Danie
lius?

Apszvieta Radio
Klausytojams

Jung. Valstijų Apszvietos 
Afisas pranesza pliana sujung-

Deszimts Prisakymu 
:: Del Naszliu ::
1—‘Neturėsi tokio gyvenimo 

su antra, paezia koki turėjai su
Ant galo paklausė: ti radio ir spaudos progas pa-
— O ka tu apie tai mislini ?
Vaikiszczias iszreiszke savo 

nuomone. Bet Jesse uždare 
jam burna su delnu o kita ran
ka glostydamas plaukus, kal
bėjo meiliai.

Po ilgam laikui pasitaikė jog 
tūlas jaunas rabinas atkelia
vęs isz szalies gilumos, pasi
piktino pamatęs pirkėjus, ku
rio pasistatė savo stalelius 
szventinyczios prieszinej, vede 
pirklysta pinigais, pirkiniais 
ir paukszcziais. Visa diena bu
vo toks užimąs, jog negalima 
buvo iszgirst kalbėtoju .szven
tinyczioj. Priek tam dar kilo 
pesztynes, tąsymas pirkiku ir 
barniai. Tada anas jaunas ra
binas, pasipiktinęs tokiu isz- 
niekinimu szventinyczios, at- 
riszo savo juosta ir pradėjo 
vaiky t pardavėjus ir pirkikus; 
iszvarte ju stalelius ir taip bu
vo baisus toje valandoje jog 
visi nuo jo bego; prieszine tuo- 
jaus pasidarė tuszczia ir užsto
jo pritinkanti szventinycziai 
tyla.

Tas atsitikimas padare bai
su trukszma mieste. Didžiuma 
isz syk stojo po pusei to, kuris 
iszvale szventinyczia nuo riks
mo ir turgaus. Dalykas daejo ir 
iki Jesses ausu. Kiekvienas ti
kėjosi jog jis pagirs pasielgi
mą atvykusio rabino. Bet atsi
tiko ko niekas nesitikėjo. Die
vobaimingas rabinas buvo taip 
užsirūstinęs ant ano jauno ra
bino jog kratė rankas ir neda- 
leido ųiekam isztarti žodi jo 
apgynime. Aiszkino jam jog 
tai mokintojas jaunas, Dievo
baimingas, gyvenantis vienas 
sau pustyneje, svajotojas; ka
da pamate jog žmones kad vie
toje melstis, jomarka kelia, bu
vo apimtas szventos rūstybes. 
Kalbėjo Jessei jog vertelgos 
suvis nepaisė ant jokiu pasar
gų. Senis kraipė galva, kraje 
rankas ir vien kalbėjo:

— Kam tai muszt? Kam tai 
muszt? Niekad nereik-muszt!

Tada jam davė rodą nueit 
paežiam in szventinyczia ir pa
bart pribuvusi isz toli rabina. 
Jesse nenorėjo, sakydamas:

— Tai yra. karsztas žmogus ir 
kada nors stos priesz suda. 0 
tada tai jau asz jam pasakysiu!

------TOLIAUS BUS----- -

stumejimui apszvietos. Specia
les knygutes sanryszyje su ra
dio programų ‘‘Pasaulis Ta
vo”, kuri galima, pasiklausyti 
kas Sekmadieni, popiet nuo 
4:30 iki 5:00 per National 
Broadcasting Company 80 sto- 
cziu, dabar gatavos. Szitos 
knygutes pagelbsti radio klau
sytojams atsiminti ka jie “ma
te” ir “girdėjo” per radio.

Radio Serija. “Pasaulis Ta
vo” vestas su pagelba Smith
sonian Institution Washingto
ne. Nuo programo pradžios 19- 
3G m. net 400,000 klausytoju 
prasze tolesniu informacijų. 
Rokuojama kad apie 3,000,000 
klausytoju girdi programa.

Sziadien galima gauti sekan- 
czias knygutes — “King Sal
mon”, “Indians Who Met Co
lumbus”, “The Marvels of 
Sound ”, “ Earthquakes ’ ’,
“The Story of Portland Cem
ent ”, “ Germanna Ford ” “ The 
Great Apes”, “Flying in Cor
tez”, ‘Conquistador”, ‘Christ
mas at Mount Vernon”, “The 
March of Science”, “Rise of 
the Railroad”, ‘Winter Weath
er”, “Harnessing Electromag
netism”, “Volcanoes” ir daug 
kitu knygueziu gaminama.

Jung. Valstijų Office of Edu
cation, Washington, D. C., isz 
kur galima gauti knygutes, 
pranesza kad kaina knygucziu 
yra 10 centai už viena kopija 
(13 už $1.00) Tas apdengia pa
gaminimo iszlaidas. Mokyk-

pirma.

los, knygynai ir grupes gali 
gauti speciales ratas.

—F.L.I.S.

tas ir neapykanta moteres, 
kaipo žadintojos ir neisztikia- 
mos, asz nežinau ar mano vy
ras atsitaisys nes per daug iu- 
bubnyta in jo galva apie taisės 
žudinstas.”

Taigi, jeigu tamistele per 18 
metu gyvenai laimingai su sa
vo vyru ir per ta laika neturė
jo jis ant tavęs jokio nužiūrėji
mo ir priežasties1, tai kodėl ta
ve dabar nužiurineja? O gal 
kokis “žaltys” yra tame prie
žastis ir suardė jusu gyveni
mą? Juk be priežasties vyras 
savo moteres nenužiurines. O 
kiek tai vyrams atsidarė akys, 
skaitydami apie pasielgimus 
moterių czionais laisvam Ame- 
rike kur moteres visados at
randa apgailestavima šūduo
se !

2— Neminavok vardo pirmos 
■savo paezios, tiktai antros.

3— Atsimyk, kad butum pa
sirengiąs ant pareikalavimo sa
vo paezios diena ir nakti.

4— Guodokie jos vaikus kaip 
guodoji savo.

5— N eu ž sim u szinęk pasku i 
ta, idant turėtum antra paezia 
geresne kaip buvo tavo pirmu
tine.

6— Nekalbėkie priesz žmo
nes kad esi turtingu.

7— —Neapvoginek namo savo 
ir nepirkinek merginoms dova
nas.

8— Nemeluokie paežiai isavo 
kad pirmutine mylėjai daugiau 
kaip antra.

9— Negeiskie nuo tavo antros 
paezios ko geidei nuo pirmos.

10— 'Nepageidaukie nuo sa
vo antros paezios kad butu ta
vo mulu ir nesziotu sunkeny
bes, kokias nesziojo tavo pir
mutine pati ir per visa, savo gy
venimą dirbo del tavęs ir vai
ku o dabar visai ja užmirszai.

“Saule” Ja Suramina 
Jau Per 30 Metu!

Gerbiama. Redyrte:—
Prisiuncziu tamistoms tris 

dolerius kaipo užmokesti už 
laikraszti “Saule” kuria jau 
skaitau 30 metu, bet tieji metai 
man iszrodo kaip szeszelis, taip 
trumpai atrodo man tas laikas 
o tai dėl to kad “Saule” yra

už mažiausia daigteli ima di- 
vorsa ir jeszkosi sau kito, arba 
jeigu vyras nepatinka, tai leng
vu budu nuo jo atsikrato. Ir 
apie ka laikraszczei raszys jei
gu moterėles tikrai sziuose lai
kuose “pasiuto.” Raszai kad 
tau daugiaus nesiunsti laik
raszti “Saule” nes ji šukele 
audras tavo namuose, kas tik 
buvo nagrinėjama isz moterių 
gyvenimo ir jos apkaltinamos, 
tai tavo vyras viską krovė ant 
tavo 'sprando. “Pergyvenau 
laimingai 18 metu ir tik pasku
tiniu laiku kada jau gerai insi- 
szaknijo skaitant apie žudins-
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vienas isz geriausiu laikrasz- 
cziu kuris žmogų suramina, ku
ris apraszo kas dedasi ant viso 
svieto, talpina puikias pasakė
lės, visokius naudingus straips
nius ir pamokinimus kaip gy
venti ąnt szios aszaru pakalnes 
nes mano gyvenimas yra liūd
nas būdama naszle kuria sura
mina mane tik “Saule” kada 
ateina in mano nameli. Skaity
siu ja ko1! gyva busiu. Lieku su 
gilia pagarba, jusu sena skai
tytoja, Magdalena Jesulaitiene

■ isz Woodshaven, N. Y.

— Amerikonai taip myli 
Szvaicariszka sūri kad padir
ba jo po 80 svaru kas miliutą.

— Su v. Valstijos mano pra
leisti po 70 doleriu kas minuta 
ant pataisymo ir pagerinimo 
Panamos Kanalo vartų.

Tavo vyras be priežasties 
tave nenužiurines ir nerugok 
ant “Saules” kad ji jam “gal
va užvertė” viokeis apraszy- 
mais. Gera motere, su gryna 
sanžine nerugos ant savo vyro. 
Laikrasztis yra ant to, kad 
skelbti 1 visokias 'žinias kokios 
atsitinka ant svieto. Žinoma, 
yra ir tokiu laikraszcziu kuriu 
tikslas yra suerzinti szeimy- 
nis'zka gyvenimą bet tikras 
tikslas laikraszczio yra skelbti 
ta, kas atsitinka, sziadieniniam 
musu gyvenime. — Užteks tau 
ant sziadien mano pamokini
mu. —Redaktorius.

Kaip nekurtos Skulkino mote
rėles sueina,

Tai be rubežiaus pasielgineja, 
Laikais nubosta ir alus, 
Tada, paleidžia liežuvius, 

Traukia per dantis ka tik 
nutveria, 

Dvasiszka, vyriszka arba 
moteria,

Ant galo visos užmano, 
Na ir draugu ve padaro, 
Vienos nori Ražanczine, 

Kitos Franciszkine, 
Ir ant galo, 

Tas pasidaro, 
Tankei susirinkineja, 
Mitingais latprovineja, 
Na ir pakuta daro, 

Už nusidėjimus savo.
Dabar kad ir Gavėnioje mitin

gus daro, 
Garsei žioeziu neatidaro,

Tik sznab'žda susikiszia, 
Per mitinga visa,

Dabar guzutes tiek netraukia, 
Tiktai kunigus per dantis 

traukia, 
Kad negerai spaviedoja, 
Pakuta maža uždavinėja,

Kryžium neguldo,
O ir net nuo spaviednes 

stumdo.
Ka tai laikraszcziai giliuoja, 
Kaip tokios zaunikes loja? 
Juk szirdeles ka kunigai 

sakytu,
Kad liežuviu nedarytu?

Tai da vis niekai, 
Bet ka prikenezia ju vyrai! 
Bobele ant mitingo nueina, 
Vyras isz darbo pareina, 

Vaikai neapžiureti, 
Kaip parszelei maklakuoti, 

Stubos neszluotos, 
Lovos neklotos,

Jeigu plusta vyras, 
Tai jau negera.

Ir tai kas diena nieko nežiūri, 
Per ka vyrai varga turi,

In bažnyczia kas diena bėga, 
Nežiūri kad vyrui yra beda

Su szventa boba gyventi, 
Jeigu kas diena turi keikti.  

Geriau atliekama laika Dievui 
apieravokite,

O ne kas diena in bažnyczia 
ibegiokite,

■Savo vyro klausykite, 
Slavo liežuvius suvaldykite, 

Ba nuopelno jokio neturėsite, 
Jeigu su vyru vaidus kelsite, 
Kur sutikimas, ten Dievas, 

Kur vaidai, ten kipszas, 
Geriausia grąžei gyvenkite, 
■Savo nudbažnumu nesi ro

dykite,
Vaikelius prižiūrėkite, 
Vyra savo mylėkite, 

Ir jo nerustinkite.

Ar jus, Szamoku bobeles, lie
žuviu nesulaikysite, 

Prie bažnytiniu reikalu ne- 
sikiszkite,

Kas ka verda, nosių in puodus 
nekiszkite,

Nekurtos ‘bėga su skundais, 
Su juoduliu pundais,

Tas jums ant gero neiszeis, 
Kaip prie kunigo daeis.

*♦*

Viena bobele (savo vyro ' 
jeszkojo,

Ten kur apie Skrantus ap
sistojo,

Nubodo vyrui jeszkoti, 
Pradėjo kito geisti, 

Gerai moterėles padarytu, 
Kad tokia isz miestelio 

iszvarytu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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



T1 S A U L E ’ ’ MAHA NOY CITY, PA.

ZiniosVietines
. — Mahauojus iszti'kruj’.i 
turėjo Sibiriszka sniegine vie
sulą Seredos vakara, kuri už
pustė kiemus kad žmones ne
galėjo iszeiti isz. namu, kelius 
ir .pietus kad trekai negalėjo 
atvežti in miestą duonos ir ki
tokio maisto. Szimtai automo
biliu ir troku buvo priversti 
sustoti ant keliu, trukei pasi
vėlino antkeliu valandų ir pa- 
sažierinei bosai visai sustojo 
ėjo. -Mokyklos likos uždarytos 
per kėlės dienas nes vaikucziai 
negalėjo perbrist per sniegą. 
Nekurtose vietose pripustyta 
sniego ant penkių pėdu ir dau
giau. Buvo tai viena isz di
džiausiu snieginiu viesulu in 
daugeli metu.

— Seredos vakara du 'Vy
tai likos užmuszti arti Delano 
latke snieginio szturmo. Da ne- 
issrtyrineta kas ir isz kur jie ir 
kaip nelaime atsitiko.

i

, — Pbttsvilles sude bus per
klausomi 163 ateiviai kurie rū
pinasi aplankyti ukesiszkas (ci
tizens) popieras. Tarp t uju 
randasi ir dvylika moterių.

— Lietuviu Moterių kliu- 
Imi.s nutarė atidėti ant tolimes
nes dienos savo metini bankie- 
<a kuris ketino atsibūti szi va
kara, tai yra Ketverge, Neco- 
AJlen kotelyje Pottsvilleje, isz 
priežasties blogo oro ir u žpils- 
tytu plento per sniegą.

— Lietuviu Piliecziu Kliu- 
bas isz East End miesto, ren
gia dideli balių antra diena Ve
lykų, tai yra 25 d. Kovo-March, 

_Ąidukaiczio svetainėje, 1139 
Kast Mahanoy uly. Inžang.i 
tikįtai 25 centai. Szirdingai vi
sus užpraszo atsilankyt.

—•Pranas Židžiunas, isz 
Shenandorio Heights, ana die
na lankėsi pas savo pažystamus 
ię prie tos progos atlankė 
“tSaules” redysta, nes ponas 
Židžiunas yra senu skaityto- 
jiypn“Saules.” Acziu tomistai 
ijž 'a t si 1 an k ym a.
iby—' Susivienijimo Lietuviu 
Ąmerikos kuopa No. 211, ren
gia. milžinisžka. Card Parte Ne
dėlios vakara, 31 diena Kovo- 
March,- Szv. Juozapo svetainė
je. Tikietai tiktai po 50 centu. 
Visi yra užkviecziami daly
vauti -tame vakarėlyje.

' West Hazleton, Pa., f Mari
jona mylima pati Vinco Launi- 
kpnio, mirė 7 diena Vasario, po 
ilgai ligai palikdama dideliam 
nuliūdima savo vyra ir keturis 
Sūnūs. Laidotuves atsibuvo 10

Girardville, .Pa. f Vladas i 
Morkūnas, 334- W. Ogden uly.,j 
mirė Utarninke Ashlando li-i 
gonbuteje, 'nuo sužeidimu ko-i 
kilis aplaike lai .e darbo Ham-i 
mond kasyklose. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame-, 
rika jaunu vaikinu. Paliko pa-l 
ežia Emilija, keturis ■sunūs, tris 
dukteres, viena broli ir viena 
■seserį. Laidotuves atsibus Su- 
batoje.

diena Vasario, su apeigomis 
SS. Petro ir Povylo bažnyczio- 
je, kūrinsią dalyvavo daugelis 
žmonių. Palaidota parapijos 
kapuosia.

Velione buvo “Saules” skai
tytoja nuo daugelio metu. Lai 
silsisi amžinam atsilsi musu 
sena skaitytoja.

< ---- *?--- »---------------
Tamaqua, Pa. — Diena 21ma 

Vaeario-Fcb., bus laikoma gai
los Mišrios už duszia mirusio 
a.tt. Motiejaus Burago, vieti
nyje S.S. Petro ir Povylo baž- 
nyczioje. Szeimyna užpraszo 
visu giminiu ir pažystamu at- 
fcjlankyti ant tu pamaldų. ■ * ■ ‘ . .. —---------------------

Frackville, Pa. t Mikas Ka- 
lak, 241 S. Line uly., mirė Su
lotoje bet isz priežasties snie
go. laidotuves likos perkeltos j 
ant tinkamos dienos. Velionis 
prigulėjo prie vietines Lietu-

ŪKININKAS SUSIDĖJO SU 
TARNAITE—KAŽIN KAS 

PADEGE NAMUS.
Igliszkeliu va’.s., Padzenka- 

vos kaime, netikėtai dienos lai
ku, kilo ugnis ūkininko Ant. 
Žukausko gyvename name. Su
bėgę gesinti ugni kaimynai ra
do duris užrakintas ne tik in 
lauka, be’t ir viduryje ir tik du
ris iszmusze ėmėsi darbo. Po 
kurio laiko ugnis buvo užgesy- 
ta, bet namu stogas visai sude
gė, o kartu sudege ir ant auksz- 
to buvę daiktai. Ugnis padare 
apie 2,000 litu nuostoliu. Kiti 
ūkio trobesiai nenukentejo tik
tai todėl, kad tie buvo toliau 
nuo gyvenamo namo.

Bežiūrint ugnies padarytu 
nuostoliu Žukauskai pastebėjo 
kad nėra tarnaites Marijos 
Barszauskaites daiktu, o taip 
pat ir ji kažkur iszvykusi. Kilo 
intarimas, kad mergina pade
gusi namus, apie tai praneszta 
policijai, kuri aresztavo mergi
na, ir jai 'buvo sudaryta byla.

■Mergina tardytojui aiszkino- 
si, kad ji nekalta. Priesz tre
jus metus ji stojo tarnauti pas 
Žukauskus, ir gasipadine Ona 
Žukauskiene ja prikalbinėjo at
siduoti jos vyrui Antanui, kuris 
taip pat negailėjo merginai 
meiliu žodžiu ir pažadu, jei ji 
jam bus prielanki. Ir ji atsida
vė. Isz syk Žukauskiene in szi- 
tai nekreipdavo dėmesio, bet. 
kaip vyras jau pradėjo su tar
naite gražiau sugyventi, negu 
su ja, kilo skandalas, ir ji M. 
Barszauskaite, buvo iszvaryta 
isz namu. Neilgai trukus A. 
Žukauskas mergina vėl susi
grąžino, žadėjo gyventi tik su 
ja. Ona Žukauskiene sutiko 
iszvykti in miestą, kur ji, ma
tomai, turėjo savu rupeseziu ir 
visai’ nesisielojo del A. Žukaus
ko santykiu su M. Barszaus
kaite.

Diena priesz ugni grižo isz 
miesto Žukauskiene, grasino 
merginai ir ja iszvi jo isz namu 
su visais daiktais. Kita ryta, 
ta diena, kada kilo ugnis, ji isz-

Viszkos parapijos.

Didelis Žemcziugas

Pana Penrose Davis peržiū
rinėja viena isz didžiausiu žem- 
cziugu, topaza, kuri nesenei nu
pirko Harvard universitetas. 
Tasai Brazilijos geltonas žem- 
eziugas sveria 225 svarus ir tu
ri badai 100, milijonu metu se
numo.

Zydelkaite Finiszki Kareivei Aplaike Savo Pusryczius

ėjo pas viena o jis pas kita kai
myną kur ir sužinoję apie ug
ni. Žukauskiene intaria, kad| 
namus padege Barszauskaite, 
o pastaroji sakosi esanti nekal
ba ir meta szeszeli Žukauskie
nei, nors toji liudininkais inro- 
dineja, kad valanda priesz ug
ni ji jau buvusi pas kaimynus.

Gruodžio 1 diena Mariam- 
poles apygardos teisme szita 
byla buvo sprendžiama. Tei
smo tardymo laiku M. Bar
szauskaite tvirtino esanti ne
kalta, namu nepadegusi ir pa
kartojo savo ankstyvesnius pa
rodymus tardytojui. Nors Žu
kauskai atkakliai stengėsi pri
mesti jai kalte, bet del inrody- 
mu stokos mergina iszteisinta. 
Dabar ir po szitos bylos aiszku 
tik tai, kad namai apdege, kad 
ugnis kilo isz padegimo, bet 
kas yra padegėjas ir kokie pa
degimo tikslai neaiszku.

Pasiliks Prie Szeimy- 
nos “Saules!”

Gerbiami tamistos:—
Prisiuncziu jums užmokesti 

už “Saule” ant viso meto ir 
meldžiu man dovanoti kad tru
puti susivėlinau su prisiunti- 
mu prenumeratos už laikraszti 
ir szirdinga acziu kad man ji 
nesu'laikete. Skaitau “Saule” 
jau daugeli metu ir jeigu Die
vas duos man sveikata ir užlai
kys ant szio svieto da per koki 
laika, tai nepaliausiu būti jusa 
skaitytoju. Vėlinu jums Dievo 
palaiminimo ir sveikatos dar
buotis del musu labo. Pasilieku 
jusu senas skaitytojas, Jonas 
Mockus, isz Georgetown, Ill.

Jau pradėjo temii mano 
kambaryje kada durys tykiai 
atsidarė ir tykiai užsidarė o 
prie slenksczio atsistojo kokia, 
tai smulkaus sudėjimo asaba. j

O buvo laikas kada durys 
taip atsidarinejo ir užsidarine- 
jo tankiai iki pat sutemai o kas 
toksai prie slenksczio stovėda
vo. Nei sveikinosi, nei aiszki- 
no, su kuo ir ko atėjo.

Žodžiai rodėsi nereikalingi, 
tiesiog net tuszti.

Suprasta be ju. Be ju atjaus-' 
ta reikalai. |

Pirmu sykiu pamatytus žmo- Į 
nes priiminėta kaipo artimus' 
pažinstamu'S. Kaip tokius, ku
riu sztai laukta.

Kas buvo alkanas, sestelda- 
vo ant valandėles ir pasidrū
tindavo — norints sausos duo
nos kąsniu. Kas pailsės, susza- 
les, 'szildesi ir ilsėjosi truputi 
paskui iszeidavo dekavoda- 
mas o kartais ir be padėkos net 
paskui ji tykiai durys užsida
rydavo.

Taigi atsidarė durys ir užsi
darė tykiai o prie slenksczio 
atsistojo smulki mergaite, su 
dideliu naszuliu.

Sustojo, naszuli ant žemes 
paleido ir atsirėmus prie sienos 
sunkiai dūsavo.

Priėjau areziau.
Tai buvo Žydelkaite dar la

bai jauna ir labai prastai apsi
rengus. Jos veido tipas dru- 
cziai Mauritaniszkas, tankus 
suvelti ant kakos plaukai ir jos 
vaikiszkos auksines deganezios 
akys. Isz tu akiu veržėsi riks
mas be jokio balso.

Pasiūliau jai krese. Pakratė' 
galva kad nenorinti.

Stovi, lupos dreba, degan
ezios akys pasikelia ir nusilei
džia.

Renka skalbinius. Skalbi
nius pas žmones gauna. Turi 
neatbūtinai gauti biski skalbi
nių nes didžiai jie reikalingi. 
Norints vyriausiajai. Norints 
del apžiūrėjimo.

Primetu pora skalbinių. Na- 
szulys dar sunkesnis pasidaro,, 
bet tuojau® jo pasilenkia — 
kad tuotarpu smarkus sausas 
sopulys sukrato jos iszdžiuvu- 
sia krutinę ir naszulys isz ran
ku iszpuola.

— Ar yra kas su tavim? Ar 
laukia kas, kad tau pagelbeti, 
vaikeli ?

— Man? Ne. Niekas nelau
kia.

Skaitykite “Saule”

Holandai Iszbando Naujo Budo Tanka

Per .užszalima upiu Nei herlanduose, tenaitinei kareiviai negalėjo varyti paprastus 
tankus todėl padirbo szita tanka su kuriuom atlikinėjo visokius badymus. Ant galo ir jis tu-
rejo pasiduoti kada inlužo in ledus ir turėjo perplaukti per upe.

Tik su pagialba arkliu Finiszki kareivei gali aplaikyt maista. Sztai likos jiems at
vežta misrycziai o isz to pasinaudodamas Amerikoniszkas korespondentas laikraszcziu, Eric 
Colcraft nutraukė szita, paveiksią, prisiunsdamas .savo laikraszcziui in Amerika.

Mėgina naszuli pakelti. ■
— Bet tai didis sunkumas. 

Karietele reikia paimti.
— Ka? karietele? Ketures- 

deszimts skatiku? o jie alka- 
pi. ..

— Tai sargui liepsiu... Nors 
nuo trepu...

— Ne! ne! Asz pati! Kas ežia 
su manimi turėtu da rūpintis? 
Asz tai tuojaus pati...

— Bet tėvas ir motina rus- 
tinsis, kad tokias sunkenybes 
kilnoji!...

— Tėvas?... Motina?...
— Kad mane nogla smertis 

gautu tai tėvai man nieko ne
sakytu. o

— Kaip tai? Ka tu sakai? 
Tokius negerus tėvus turi?

Pakratė galva ir pamojo ran
kom.

— Jie geri!... Ak, kaip jie 
yra geri... Koki maloningi!... 
Jie mane liūliuotu, kaip tai 
paukszteli. Jie mane ant ranku 
nesziotu! Asz pas juos tiktai 
viena. O jai... Kad asz bueziau 
gera mergaite, jie mane medum 
apteptu.

Tuose žodžiuose buvo girdi
mas dūsavimas, tai persigan- 
dimas, tai džiaugsmas.

— O ka tu?... Ar tu neesi ge
ra mergaite ?

— Ne. Asz esu isz partijos o 
jie Hasidai. Jis turėjo manes 
iszsižadeti.

Atsiduso tyliai.
—Ak, kaip jie verke! Kaip 

plaukus rove! Tėvas, motina 
plaukus rove ir verke. Kad asz 
bueziau tris sykius numirus ir 
kad mane but tris sykius pa
laidoja tai tokio verksmo butu 
nebuvo.

— Ir taip juos beverkiant 
palikai?

— Turėjau taip daryti. Asz 
nuo to sirgau, bet turėjau. Te
nai tokia nelaime, toksai už- 
muszimas... Tai asz daugiau 
kaip penkis sykius gryžau ir 
prie slenksczio g-ulejau ir su 
galva in duris beldžiau ir gir
dėjau kaip jie sielvartavo ir 
daugiau penkių sykiu pasikel- 
davau ir eidavau szaliu. Asz 
turėjau... ten toki... toki... ak!

Palytėjo abiem rankom su- 
puolusius veidus ir tuojaus su- 

1 svyravo.
— Ir už tęva didesnis ir už, 

motina didesni ir už didžiausiai 
■ sielvarta taipgi didesni... Asz' 
negale ja u...

Valandėlė tylėjo, greitai dū
suodamas, giliai, sunkiai de
juodama. Ūmai pakele galva, 

j O ponia ?... Kaip ponia pa
darytum?

j Insmeige in mane žeruojan- 
' ežias akis.

Stambios aszaros krito dide
liais, atskiriais laszais per jos 
sudžiuvusi ir pajuodavusi vei
dą. .

Ir asz nuleidau akis.
— Asz?... nežinau vaikeli.

SKAITYKITE “SAULE”

GIRTUOKLIS
— Gere ir gere be galo. Ne- 

susilaike ne ant valandėlės. 
Per visa žiema persėdėjo grin- 
cz i oje ir nuolatos szaukdavo:

— Spirito duokit!
— Isz kur asz tau imsiu spi

rito?.. Tik atsiminkie jog esi 
be darbo visa žiema, asz ant 
tavęs dirbau kaip galėjau o tu 
nuolatos szauki spirito? Szal- 
tis skverbėsi isz visu pusiu. Ta- 
ji gurbeli anglių kuri nupirkau 
už keturiolika centu tai jau 
mažai yra, sztore jau nenori 
duoti ant bargo o tu nuolatos 
tik laki taji spiritą be susimy- 
lejimo.

— Spirito duokie! nes pada
rysiu tau smerti... neteminsiu 
ne ant policijos ne sudu... už- 
musziu 'bestija...

Baisus padėjimas! Girtuok
lis jis bilvo nuo senei bet per 
laja žiema gere be galo. Darbo 
neturėjo jokio. Praszinejo vi
sur bet niekur neaplaike. Isz 
pradžių gtilejo ant grindų ro
dos užmigęs. Po tam pradėjo 
keikti, mete kas in rankas pa
puolė o dabar tik spirito ir spi
rito szauke.

Kentėjo vargsze pati kelis 
menesius o kada jau beveik 
viskas radosi pas Žydą ant zos- 
tavos o skatiko nebuvo namie, 
jau negalėjo ilgiaus iszkenst.

— Neduosiu spirito ir gana! 
Ar tu eikie sau isz mano akiu 
ar asz eisiu in svietai

Pasipylė baisus keiksmai ir 
vos ja neužmusze.

Kaimynai subėgo ir iszgel- 
bejo nelaiminga isz ranku gir
tuokliaus. Davė gera pamoki
nimą ir iszvare laukan.

— Girtuokliu buvo ir tokiu 
jau pasiliko, galo su juom nėra, 
tegul sau kur kitur randa prie
glauda... nenoriu ji pažinti 
daugiau.

Ir iszejo girtuoklis.
Subrinkęs, apželes, raudo

nom akimi, supleszytom dra
panom, nuėjo peksezias net in 
Bostoną. Jie pasiliko dideliam 
varge.

Skolų buvo daug, darbo vos 
dvi—tris dienas ant nedėlios. 
Grinczioje nieko nebuvo. Nak
vojo kur galėjo o tanker neval- 
gydama per kėlės dienas nes ir 
tame varge atsigaivino nelai
minga motere nes girtuoklio 
neturėjo prie saves, negirdėjo 
nuolatinio keiksmo ir szauks- 
mo spirito o priek tam nebijojo 
kumszcziu.

Sztai Balandžio menesyje pa
sirodė vela girtuoklis.

— O tu ko czionais? Ar ne
buvo geriau sėdėti kur turėjai 
darba? Lakei spiritą kiek no
rėjai, niekas tau neuždraudė, 
ko in czionais atsivilkai, ar ghl 
vėla mane muszti ?..

Bet girtuoklis buvo blaivus, 
pradėjo su ja kalbėtis grąžei 
kalbėdamas jog pribuvo su pi
nigais, nupirks maisto ir atve
žė jai puikia skepeta...

— Vardan Tėvo ir Sunaus! 
Persimainė ... ar tai tu, ar ne 
tu?.. Tai tu visko nepragerei? 
tai tu czedinai pinigus?. .

Pasklydo tuojaus po visa 
kaimeli jog girtuoklis sugryžo, 
jog atveže pinigu, jog jau spi
rito negere, jog paezios nemu- 
sza, jog buvo toli ir kada ėmė
si prie darbo, girtuoklyste tuo
jaus dingo.

Jau dvi nedelias kaip kaime 
o in karezema ne nedirstelejo. 
Jeszko visur darbo nes jam la
bai nuobodu be darbo ir viso
kios mislys po galva painiojo
si.

Bijosi ir ji vargsze jog be 
darbo vela girtuokliu pasiliks 
o kaimynai nuolatos kalba:

Kasžin ar darba gaus? Nes 
tik prie darbo gert paliaus!

Vokiecziai Lenkijoj Kenczia Nuo 
Dideliu Szalcziu

Vokiszki kareivei po užėmimui Lenkijos sziadien kenczia- 
labai nuo szalcziu koki ten vies zpatauja. Ant kaireses mato
me Vokiszka kareivi apsivilkusi skrandais (pavogti nuo ko
kio vargingo piemenio) o kitam paveikslelyje matome karei
vi apsiavusi in sziaudinius vyžas. :   t.J




