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Isz Amerikos Per Viena Valanda Mirtis Buvo Apgauta KARE PASIBAIGĖ
LIETUVE

PAMISZELE
Rusija ir Finlandija Susitaikė. Kare 

Tęsęsi Beveik 4 Menesius.
TĖVAS BUVO BAŽNYCZIO- 
JE — MOTINA PASKANDI
NO DUKRELE, O KITA PA

PJOVĖ — PATI ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

EKSPLOZIJA GAZO 
LIGONBUTEJE

DESZIMTS SUŽEISTI.

Bound Brook, Conn.—Perei
ta Nedelia, lietuvio szeimynoje 
invyko sziurpus atsitikimas. 
Grižes isz bažnyczios po anks
tybųjų misziu, Ad. Jegiliavicz- 
ius namieje rado britva pa
plauta įsavo dukterį Ona, 22 me
tu amžiaus ir vonioje prigirdy
ta dukrele Dora 9 metu amž. 
Jo pati Elzbieta 42 metu amž., 
buvo da pusgyve, nors jos ger
kle buvo perplauta. Nuvežta in 
ligoribute; mirė už trylika vai..

Atgavusi sąvoką ligonbuteje 
moteriszke prisipažino, kad ji 
papiovu-si savo dukterį Ona, 
užsmaugusi ir paskandinusi 
vonioje Dora ir vėliau pati pa- 
mpiovusi ilgu mėsiniu peiliu.

Jegiliavicziu szeimyna gy
veno gražioje santaikoje. Žu- 
dyseziu priežastis; įstaigas Je- 
giliaviczienes proto sumiszi- 
mas.

Tik per viena valanda mirtis liko apgauta szitoje mokykloje kurioje 
plozija kuri suardė visa kampa mokyklos Modesto, Calif. Mokslas toje 
prasidėti 7:55 bet nelaime atsitiko 6:55. Jeigu butu atsitikę valanda vėliau 
tai vaiku butu buvę užmuszti.

PINIGAI GERESNI
NE TAIP JAI RŪPĖJO JO
SIOS SERGANTIS VYRAS, 

KAIP JO PINIGAI.

SŪNELIS NUŽUDĖ
TĖVUS

KAD UŽGRIEBTI TURTĄ.

kilo baisi eks- 
ketino 

■gal keli szim-

Cleveland, Ohio. — Rodos 
kad drebėjimas žemes staigai 

' sukratė Booth Memorial Li
gonbute kuri randasi Colonial 
Heights, kuri sužeidė deszimts 

jdadbininku ir dažiuretoju ligo
niu. Drūtis eksplozijos sukule 
beveik visus langus ligonbute
je, suardė skalbinyczia, įgazo ir 
vandenines paipas. Bledes pa
daryta ant keliolikos tukstan- 
cziu doleriu.

TAIKA PASIRASZYTA SE- 
REDOJE MUSZIAI TUOJAU 
PALIOVĖ; VIBORGAS IR 
KARELIA ATIDUOTA SO
VIETAMS KAIPO PREKE 

SUTAIKOS.

tancziai kareiviu kaip: Rusi
jos 250,000 užmuszti ir 250,000 
sužeisti. Finlandijos 30,000 už- .
muszti ir 35,000 sužeisti.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO SU- 
NU KURIS NORĖJO JI 

NUDURTI PEILIU.
Ralston, Pa. — Emmet Spur

geon! 27 metu, likos nužudytas 
artimam kaimelyj Manner per

Milwaukee, Wise. — “Grei- 
cziau tu padla pastipsi ne kaip 
asz tau paszauksiu daktara, 
jeigu man neužraszysi savo vi
sa durta del manes.”

Taip tai iszsitare pati Jokū
bo Fronczako, kuris gulėdamas 
lovoje pavojingai sergantis nuo 
uždegimo plaucziu, melde jis 
savo pacziules, kad jam pa

nes jauezetikrajsavo tęva, 57 metu, kuris szau'ktu daktara, 
daba' randasi uždarytas kale- kad turės neužilgio mirti, 
jime laukdamas teismo.

Žudinsta kilo isz priežasties jokio dažiurejimo daktariszkos 
susipeszimo sunaus su tėvu,, pagialbos, ant galo atėjo ji ai
de! ko sūnūs neprisiuntinejo lankyti jo giminaitis, ir maty-

Kentėdamas kėlės dienas, be

tėvui pinigu isz OOC kempes 
kurioje radosi beveik meta lai
ko ir taja diena buvo atlankęs 
tėvus. Badai taji vakara tėvas 
buvo gana gerai užsitraukęs ir 
■parėjo namo vėlybu laiku. 
Trys sūnūs tame laike sėdėjo 
kuknioje kada tėvas inejo ir 
pradėjo bartis. Kada visi nu
ėjo gult, tėvas pasiliko žemai 
ir pradėjo rėkaut. Vaikai nu
ėjo pažiūrėt ko jis taip rėkau
ja. Sūnūs Emmet rado tęva su 
peiliu ir mėtėsi ant tėvo kad at
imti nuo jo peili. Kada tęva 
parmetė ant grindų, tasai po 
trumpam laikui atsikėlė ir už
klupo ant stovinczio Emmeto, 
durdamas jam su peiliu in pe- 
czius užmuszdamas ji ant vie
tos.

damas kokiam padėjime jisai 
randasi, liepe paszaukti dakta
ra. Kada truputi pasveiko, 
vyras užvede teismą priežais 
savo mielaszirdinga paeziule 
del persiskyrimo, paduodamas 
sekanezia priežasti atsikra- 
timo nuo tokios bobos buk ji ji 
nuolatos kankino, spirdama, 
kad jisai užraszytu jai visa sa
vo turtą. Tankei jo mylima 
paeziule ji spardydavo ir 
muszdavo, negalėdamas save 
apsiginti, nes buvo per silpnas.
Kiek tai panasziu “mylimu ir 

saldžiu” moterėliu randasi ant 
svieto, kurios pasielgė su savo 
vyrais kaip szitoji.

Ryeland, O.— Briggs Wash
bum, 20 metu amžiaus, likos a- 
resztavotas už papildyma 
baisios žudinstos ant savo gim
dytoju. Briggs buvo vienturtis 
ir buvo labai iszdykes jauni
kaitis, o priežastis to, buvo ak
la meile tėvu, kurie iszpildinejo 
visus norus savo sūnelio.

Nelabas sūnelis norėdamas 
pasilikti ponu puikios ukes 
kada senukai miegojo, nužudė 
abudu. Matyt iszgama sūnūs 
nebuvo užganadytas isz gero 
gyvenimo su tėvais, tai pano
rėjo da daugiau, o badai prie 
to privertė ji jo mylima kurios 
palicija jeszko. Isz tojo turto 
nelabas sūnelis nepasinaudos, 
nes ji laukia elektrikine kede.

RADO NEGYVA KŪDIKI 
VALIZOJE.

Green Bay, Wis. — Palicija 
stengėsi pažinti deszimts me
nesiu negyva kūdiki kuris li
kos surastas valizoje skiepe 
Paul Burke. Koroneris isztyri- 
nejo buk kūdikis yra negyvas 
gal koki meta laiko ir buvo už
smaugtas. Szeimyna Williamo 
Leason gyvena Bur'kio name ir 
kada motere nuėjo in skiepą 
atsineszti malku, užtiko vali
za praneszdama apie tai palici- 
jai.

MOCZEKA PRJRISZO SAVO 
PO SŪNI PRIE SIENOS LAI

KYDAMA JI TAIP PER 
TRIS DIENAS.

Clearfield, Mass. — Agentas 
vaiku drauguvea užvede teismą 
prieszais Mrs. Mirian Tepfer, 
už neužmoniszka pasielgimą 
su savo asztuoniu metu posūnio 
ir likos pastatyta po 1,000 do
leriu kaucijos R?i teismui. Jo
sios vyras taipgi likos ares'zta- 
vo'tas. Laike tyrinėjimo pasi
rodė, buk toji nedora motere 
pririszo vaikuti nuoga prie sie
nos ir laike ji fenais per tris 
diedas, be jokio maisto. To
kiam padėjime užtiko ji kaimy
nai, kada iszgirdo graudu 
verksmą.

Moczeka iszsikalbinejo, buk 
vaikutis buvo labai iszdykias 
ir buvo pabegias isz namu kelis 
kartus, o idant ji už tai nubaus
ti, pririszo prie sienos. Bet 
kaimynai sake policijai, buk 
vaikutis buvo paklusnus, tik 
baisiai kankinamas per mocze
ka.

SZITAS PRASIŽENGĖLIS 
TIKRAI BUVO SAVŽI- 

NINGAS.
Dallastown, N. J. — Isz czio- 

naitinio kalėjimo ana diena pa
bėgo Vincent Gear kuris buvo 
vienas isz pavyzdingiausiu ka
liniu visam kalėjime ir jame 
buvo insitikeja kalėjimo dažiu- 
retojas, kurie buvo patrotine 
visa vilti pasimatymo vėla su 
Vincu. Bet nemažai nusistebė
jo kada aut rytojaus kalinys 
sugryžo in kalėjimą su praszvi- 
tusiu veidu kalbėdamas dažiu- 
retojui: “Nepalaikyk man už 
pikta kad be tavo pavelijimo 
paėmiau sau va'kacija nes labai 
man pasiilgo mano szeimyne- 
les kuria labai norėjau pama
tyt. Pasimacziau su visais ir 
dabar esmių užganadintas ir 
galite mane nubausti dabar 
kaip norite.”

Dažiuretojas ji nenubaudė 
tik da daugiau jam užsitikejo 
ir pavadino ji “teisingu kali
niu” duodamas jam darba 
kuknioje savo name.

A N GLIKAI TURI 336,000 
KAREIVIU FRANCUOJ.

. London, Anglija. —Sziadien 
Anglija turi net 336,000 karei
viu Francijoj kad palengvinti 
jiems kariszkas sunkenybes. 
Vokiecziai badai turi daugiau 
kaip milijoną kareiviu prie 
Francuziszko rubežiaus.

Dabar po susitaikymui Fin
landijos su Rusija, Anglikai ir 
Francuzai gales daugiau at
kreipti atydos ant prisiarti- 
nanezio Vokiszko kruvino szo- 
kio kuris ketina prasidėti su 
užejimu geresnio oro ir tinka
mesnio laiko ant pradėjimo ka
res. O gal abi szalys gaus szai- 
tas kojas ir taipgi padarys tai
ka.

Moskva, Rusija. — Finai pa- 
sirasze ant taikos užbaigti ka
re su Rusija 2:30 valanda Sere- 
dos ryta ir nutarta kad tuojaus 
visi musziai paliautu ir karei- * 
vius atszaukti nuo kares lauku. . 
Vertelgysta tarp tuju dvieju • 
sklypu bus vedama be jokiu 
kliueziu.

Už taja taika Finai turėjo 
Rusams atiduoti didžiausia 
miestą Viborga ir visa Ladigos , 
aplinkine. Hanigoa ii- visa ap
linkine turi būti paraudavote . 
Rusijai ant 30 metu už ka Ru
sija mokes Finlandijai po pen
kis milijonus Finiszku markiu 
ant meto. Finlandija negales 
laikyti jokios flotos, eroplanu, 
kariszku laivu ne submarinu 
tiktai mažus pakrasztinius lai
velius kaipo patrule.

Tukstancziai Rusu ir Finu 
lauke tosios linksmos žinios vi- : 
sa nakti ir kada ant tikrųjų da- 
žinota buk taika likos padary- : 
ta, gyventojai nudžiugo kad 1 
jau užsibaigė nereikalingas 
praliejimas kraujo ir aukavi- 
mas gyvaseziu nustojo.

iSztai punktai ant kuriu li
kos pasiraszyta taika:

1— Rusija aplaike visa Kare- 
liano snspauda ir pakraszti La- 
godos ežero.

2— Rusija paraudavęs visa 
Hanko aplinkine ant 30 metu 
kaipo kariszka stovykla.

3— Rusija gavo Rina ir Sren- 
ti inlunkia Rytu dalyje Finlan
dijos.

4— Vertelgysta ir pramonys- 
ta tarp tuju dvieju sklypu pra
sidės tuojaus.
5— Finlandijai uždrausta nau
doti kariszkus laivus, ,subma- 
rinus ir eroplanus tiktai mažus 
patrulinius laivus prie pa- 
kraszcziu.

6— Rusija atszauks (kareivius 
isz Petsamo bet turės pavelini- 
ma gabenti tavora isz Norve
gijos be mokėjimo jokio muito.
7— Rusai turės pilna valia dir
bimo geležinkelio 1940 metej
isz Kandalasza 140 myliu in 
Kemijeaervi, Finlandija be 
jokiu kliueziu.

8— Visi Rusiszki kareivei tu
ri būti atszaukti isz Finlandi
jos 15 d. Kovo.

9— Užbaigimas kares ir szau- 
dymai turi ■paliauti laike piet

. Seredoje.
Finlandija pradėjo kare su 

Rusija 1 diena Gruodžio, 1939 
i mete. Buvo tai ikare godulystes 

už maža szmoteli dirvos.
Pagal apskaityma kariszku 

žinunu tai Rusija ir Finlandija 
nemažai (kentėjo per kare nes 
ant abieju pusiu žuvo 565 tuks-

TRUMPOS ZINUTĖS
Shreveport, La.—Baisi vėtra 

prapute pro czionais užmuszda- 
ma asZtuGuis žmonis ir suŽeide* 
gana dideli skaitli. Bledes pa
daryta daug. Telefonai ir tele
grafai suardyti.

Wilkes-Barre, Pa. — Badai 
czionaitineje apylinkėje vela 
atsigaivino Sfinksu Draugove, 
kuri degina kryžius ir laiko sa
vo susirinkimus apsidengia su 
baltais marszkineis ant lauku.

St. Johns, Pa.—Ugnis sunai
kino czionais puiku vasarini 
hoteli Park Hotel padarydama 
bledes ant 10,000 doleriu.

Calcuta, Indija.—Teip Hiu- 
dusu ir Muzulmonu vela kilo 
sumiszimai kuriuosia užmuszfa 
apie 12 žmonių. Muzulmonai 
ved e kaive p er ulyczia, kada 
Hindusai laike tikejimiszka ■pa
roda ir tas pradėjo sumiszima.

Hazard, Ky. ■.— Luther Huff, 
45 metu amžiaus, įsunus 22, 13 
ir 9 metu likos užgriautais ant 
smert, mažoje kasykloje, k u- • 
rias tėvas dirbo su vaikais ne
toli narnu. Kitas sūnūs 14 metu 
pasekmingai iszbego isz kasyk
los.

Sellersville, Pa.— Mm. Ro
berta Souder, 14 metu motery 
pagimdė sūneli czionaitineje 11- 
gonbuteje. Vyras turi sziadien 
21 metus. Abudu pabėgo in 
Elkton kur apsivedė.

Mountain View, Calif. — 
James Sheldon, 67 metu apsi- 
paeziavo su 18 metu mergaite 
Delta Palmer. Tasai žmogus 
1924 mete buvo apsivedęs su 
14 metu mergaite kuri nuo jo 
vėliaus paliego.

PAPILDE 42 PIKTADARYS
TES IN 3 MENESIUS

Duluth, Minu. — Stasys Za- 
jon, 24 metu, isz Floodwood, 
Minn., prisipažino prie papil
dymo 42 visokiu piktadarys- 
cziu in laika trijų menesiu ar
ba nuo laiko kada jis buvo isz- 
leistas isz kalėjimo. Priek tam 
buvo pavogęs trylika automo
biliu keliose valstijose.

KUDIKIS ADGIJO GRABE 
PRIE MIRUSIOS 

MOTINOS.
Brooklyn, N. Y. — Kada gra- 

borius atėjo parengti Mrs. Bes
sie Clinton ant palaidojimo, ku
ri mirė dvi dienas priesz tai o 
kūdikis jos taipgi mirė, nema
žai nusistebėjo kada mažas 
vaikutis pradėjo mirkeziot 
akutėms. Graborius iszeme vai
kuti ir paszauke daktara kuris 
ji adgaivino ir sziadien kūdi
kis- yra gyvas.

PILVTSZKA REVOLIUCYJA

VAIKAS UŽMUSZTAS 
ANT KAPINIU.

Knox, Ore. — Naszle Ger
trūda Sutphin beveik kasdienWarren

RAISZAS SŪNŪS NUŽUDĖ 
TĘVA.

Reading, Pa.
Faust, 25 metu, raiszas nuo už- atlankydavo artimams kapines
gimimo ir sverentis tiktai 50 ant kuriu randasi palaidotas 
svaru, nuszove savo tęva prie 
akiu momtinos ii- dvieju sesu-l 
ežiu, po tam užsidarė ant vir- 
szaus ir net per tris valandas 
nepasidavė palicijai kuri pri
buvo ji aresztavoti. Sergantis 
sūnūs buvo tosios nuomones 
kad tėvas jam uždavinėjo tru- 
eiznos kad nuo jo atsikratyt ir 
tas ji pristūmė prie papildymo 
žudinstos.

jos vyras. Taja tai diena atėjo 
su savo keturiu metu šuneliu 
ant kapiniu. Vaikutis užlipo 
ant paminklo pažureti ten avi
nėlio kuris buvo isžkaltas isz 
marmurą. Matyt kad pamink
las vos laikėsi ir kaip tik vai
kutis užlipo ant jo, paminklas 
sugriuvo o ant vaiko puolė ga
na sunkus avinėlis, užmuszda
mas ji ant vietos.

MOTINA BE RANKU 
PASIUVO SZLEBUKE 

SAVO KŪDIKIUI
Glenville, Ky. — Motiniszka 

meile del savo kūdikio nepa
žysta jokio vargo ne sunkeny
bes o norints Mrs. Mae Catron 
neturi ranku bet pasiuvo pui
kia szlebe del savo dukreles 
kuri gimė kėlės sanvaites ad- 
gal. Motina pastuminejo ceiki 
in maszina su smakru, inver- 
davo adata su kojų pirsztais ir 
sukirpo szlebuke su kojom. 
Motina gimė be ranku ir visa 
namini darba atlieka su kojom.

jaus. _

KETURI SUDEGE DEGAN- 
CZIAM NAME.

North Bergen, N. J. — Ketu
ri žmones sudege deganeziam 
name kuris užsidegė nuo gazi- 
nio pecziuko. Aukos liepsnos 
buvo Charles Jensen, 65 metu, 
jo pati Elzbieta, 61 metu, ju sū
nūs, 21 metu ir sveezias Joseph 
Russell, 62 metu, kuris taji va
karą pribuvo pas juos in sve- 
czius. Kaimynai surado visu 
suanglijusius lavonus ant ryto-

Jonukas labai nesveikavo, 
kas nelankei su juom atsitikda
vo. Motina matydama, kad 
Jonukas vaikszczioja susirau
kęs, užklausė jo: “Kas tau ken
kė?

■.—• Mamyte man viduriuose 
labai nebegerai.

—• O kas tau vaikeli atsiti
ko?—užklausė motina, persi- 
gandus.

—' Vai mamyte, asz valgiau 
Francuziszkus žirnius su Vo- 
kisžkoms deszrelems pas die- 
dienia, vakar, ir dabar jaueziu 
kaip muszasi terp saves ant vi
so franto.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 409 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

W. d. BOCZKAUSKAS - GO> J 
MAHANOY CITY, VA.,
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Kas Girdėt I

“Ne Tokis Kaip
Ji Maliavoje” i

Amerikoniszki bankierei pra- 
sergineja gyventojus kad dau-; 
giau czedintu savo pinigus kol 
da yra isz ko nes ateitis iszro-l 
do labai juoda. Žmogus priva
lo būti pasirengęs ant visokiu 
permainų cžionais Amerikoje 
nes kaip Amerikoniszkas prie-' 
žodis kalba: “laike pa'kajaus 
pasirenginek ant kares” arba:, 
“laike geroves bukie pasiren
gęs ant 'bėdos.”

Norints tosios bėdos da ne-' 
jaucziame bet sziadien dauge
lis fabriku stovi o darbininkai 
neteko darbu ir taip ketina bū
ti net po iszririkimui naujo pre
zidento.

Žmogus, kuris suczedino sau 
sziek tiek ant juodos valandos, 
gali drasei žiūrėti in bedarbe. 
Tas, kuris sau nieko nesucze- 
dina, kada bedarbe užeina, pa
silieka be skatiko ir labai var
gingam padėjime.

Prasergejimas bankieriu yra 
laibai iszmintingas nes tieji 
žmones žino gana gerai padėji
mą sklypo. Jeigu turi sziek tiek 
graszio, neiszdavinek ji ant 
nereikalingu daigtu, indekie in 
banka isz kurios laike pareika
lavimo gali isztraukti kada no
ri. —t- Laikykite pinigus su
graužė nes ir jum bus reikalin
ga paszialpa o kada prireiks, 
niekas jum neduos ir nebus isz 
ko rinkti auku ant jusū suszel- 
pimo.

Vice-prezidentas Suv. Vals., 
John Gamer, kuris buvo ap
šmeižtas kad jis geria tik ariel
ka, pasirodė kad tai netiesa. 
Garneris ana diena likos už- 
praszytas ant bankieto senato
riaus Burton Wheeler, isz Mon
tanos, kuris laja diena ap- 
vaiksztinejo savo 58 metu su
kaktuves gimimo dienos. Vice
prezidentas daugiau nieko ne
gėrė kaip tik stiklą įpieno.

Visur randasi ant svieto ap- 
juodintojai ir platintojai liežu- 

\viu o ypatingai moteres kurios 
apkalbinėja nekaltai savo arti
mus o tankiausia ant veikėju 
kurie dirba del gero kitu, kurie 
turi atsakanczius dinstus drau
gijose aiba prie laikraszeziu. 
Tieji apjuodintojai tankiausia 
turi kokia ypatiszka neapy
kanta del tokiu žmonių už tai 
kad nekarta aplaike “per uo
si” už visokius prasikaltimus.

Turėdami tokia neapykanta 
priesz žmogų, pradeda platin
ti visokias iszmisly.tas kalbas 
priesz savo pažystamus ar 
draudęs ir kur tik duodasi, ap
mėto gera žmogų ar motere su 
purvais.

Tokis žmogus, užkluptas to
kiu szunisžku badu, tankiausia 
apie tai nieko nežino kaip jo 
apjuodintojai ji už akiu panie- 
kineja. O kada dagirsta apie 
tai, tai nieko sau isz to nedaro 
■— nors szunes loja bet jis sau 
važiuoja.

Bet visuomene privalo ant 
tokiu liežuvninku neatkreipti 
atyda, kurie veda toliaus savo 
pekliszka propaganda. Jeigu 
kas susitiktu su tokiu žalcziu 
kuris apjuodineja kito žmo
gaus varda, tegul ji tuoj pri
spirta ant pristatymo davado 
arba geriau, uždaro tuo jaus 
jam terla. Tik tokiu budu ga-, 
lesime užbėgti szeszkinei veis-į 
lei, kurie pasinaudoja isz gero 
vardo kitu, apkalbėdami ne
kaltai juo$. — Nesiranda že
mesnio- sutvėrimo—žalczio, už 
apkalbetoja žmonių draugisz- 
ko gyvenimo. ' .

Nenoroms Jesse iszeme isz 
krepszio keliolika bumaszku ir 
atidavė pleszikams. Tieji nebu
vo isz to užganadinti ir paliepė 
moterėlei pajesžkoti in jos! 
“privatiszka banka” arba in 
panczia'ka, kur tai moterėles 
turi papratima neszioti pini
gus. Kerszindami ja užmuszi- 
mu, moterele sieke in panezia- 
ka isz kur isztrauke tūkstanti 
doleriu bumaszkoms. Kada ple- 
szikai prasis.zalino, motere pra
dėjo klykti o kada palicija ad- 
bego, pleszikai jau radosi už 
septynių kalnu. Apvogta mo
terėle prisipažino jog ji ir jos 
vyras netikėjo in bankas.

Cžionais turime užtektinai pi
nigo, maisto, apredalo ir gy
duolių kurias galime naudoti 
ant mažiausio pareikalavimo.
Europoje pinigo nėra, darbo! 
mažai o Sovietinėje Rusijoje 
priverstinai žmogų stumia 
prie darbo kaip koki gyvuli — 
moteres ir vyrus lygiai — val
džia siunezia ten kur paliepia 
ii- moka pagal savo nuomone o 
žmones valgo ta, ka valdžia pa
liepia ir perka drapanas ko
kias valdžia jiems pavėlina.

Ekonomiszkai imant tai 
Amerika yra viena isz palai
mintu sklypu su linksmiausiais 

; gyventojais ant viso svieto.1 
I Turime cžionais visko ka tik 
geidžiame ir galime da suszelp- 
ti tuosius kurie randasi varge 
ir reikalauja paszialpos Žino
ma, kad ir cžionais turime ne- 
pakeneziamu dalyku bet su tais 
yra maža beda.

j Reikia gerai sziadien ap- 
; svarstyt Europini ergeli idant 
parodyti mums kokis yra skir
tumas tarp Europos ir musu 
laisvo sklypo. Europoje szia
dien visoki neužganadinimai, 
karesj revoliucijos, badas ir t.t. 
Todėl padekavokime Dievui

i kad gyvename sklype kuriame 
; vieszpatauja laisve ir lygybe 
visame.

“Visame kalta yra ųoszve”
— tankei žmones taip rugoja.
— Susipesz vyras su paezia ar 
pati su vyru—tame kalta uosz- 
ve. Uoszve gali iszeiti isz ma
dos, gali isz jos juoktis visi bet 
kitaip ant uoszves žiurėjo 
James Dorley nes daugiau my
lėjo savo uoszvele ne kaip savo 
paeziule už ka ji aplaike nuo jo 
persiskyrimą.

Ponia Dorley apskundė savo 
vyra už tai kad jis dege tokia 
meile del jos motinos kad toji 
turėjo užsidaryt nuo jo kitam 
kambarėlyje. Moterele iszteke- 
jo už' savo vyro turėdama tik 
18 metu. Jos motina turi 38 
metus ir yra patogi motere. 
Jamesas apsipaeziuos su savo 
uoszvele kaip tik sūdąs juos 
perskirs.

Amerikonai yra labai links
ma tauta gyventoju nes pagal 
apskaitymu padotku bjuro tai 
mes kas meta iszduodame po 
80 milijonu doleriu ant visokiu 
pasilinksminimu.

NAUJA MALDA-KNYGA: 

“Jėzus 
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—f—
Yra tai vardas Naujos 

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

♦

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

♦

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
•kaitant szia knyga.

♦
W. D. BOUZKAUSKAS - CO-, 

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

Kas diena skaitome laikrasz- 
eziuose apie milijonus gyven
toju Europos sklypu kuriuos 
negalime sulygini su musu gy
venimu. Cžionais Amerike mes 
turime visko pilna o Europos 
gyventojai kenczia bada, ne- 
isztekli, apdriskia ir susirgę o 
priek tam visoki amarai smau
gia tukstanczįug gyventoju.

Pennsylvanijos gyventojai 
labai pamėgo aiskryma nes 
praeita meta suvalgė tos szal- 
tos koszes net 26 milijonus ga
lonu. Aiskrymo dirbtuves 
Pennsylvanijoj, kuriu yra net 
800, turi indeja in taji bizni 
daugiau kaip 40 milijonu dole
riu, mokėdami už pieną 14 mi
lijonu doleriu, sunaudojo 18 
milijonu svaru cukraus, 185 
tukstanezius tonu ledo ir pa
dirbo 625 tonus aiskrymo ir 
sunaudojo ant jo suszaldymo 

■ net 82 tuksta'nczius tonu drus
kos.

Ješsie Demassio, jauna Itąli- 
jorika, likos sulaikyta ant uly 

1 ežios New Yorke, per du pleszi- 
j kus kurie kerszino ja nuszovi- 
'mu, paliepė jai atiduoti visus
pinigus kokius turėjo prie sa
vęs.

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 

i parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti- 

i nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport. N. Y.

CAPNORIUC 0—- - - - - 0
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 H coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie- 
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., ĮJ.S.A.

KARALISZKA
BAUSME j

ATLYGINO PUIKEI VARG
ŠĖJ UI KURIS NEPAŽINO ,.

SAVO KARALIAUS.

Turyn, Italija. — Karalius 
Italijos, Viktoras Amanuclius, 
mylėjo neiszpasakytai me
džiokle. Medžiodamas ligusno-: 
se Aosty ne karta vienas sau, 
leidosi in laukus. Ana diena 
iszejas karalius ant medžiok
les, gryždamas namo rado upe
lyje vandeni pakilusi ir nega
lėjo pereit per ji taip kaip se
niau. Paszauke tada dirdanki 
arba ūkininką o paklausęs jo 
ar ne pernesztu ji in kita puse.’ 
upelio.

— Gerai, pernęsziu — atsa
ke kaimuoezius, — bet man tu
ri užmokėti du franku.

— Duosiu ir penkis bile ma
ne pęrneszi.

Darbininkas paėmė karalių 
ant pecziu. Neszant per upeli, 
persisvere muszkieta kara
liaus, karalius tvėrėsi už musz- 
kietos ir kaip tik per plauka ne 
parmetė jo pat viduje upelio.

Darbininkas nežinodamas ka 
nesza, perpykęs suriko: — Asi
las esi.

— Tu greieziau esi asilas, — 
atsake linksmai karalius, nes 
asz sėdžiu ant tavo kupros ir 
t u mane neszi.

Perėjus laimingai upeli kai
muoezius vėla pradėjo iszmeti- 
net kad isz priežasties neatsar
gumo galėjo suklupt ir sulau
žyt sau rankas ar kojas.

— Taip? — atsake karalius, 
bet žinok, kad tas pats butu ir 
mane patikės.

— Tas nieko, ponas esi tur
tingu ir ant to nieko butai ne- 
nutrotijas kada asz neturtin
gas priverstas esmių uždirbti 
duona ant savęs, savo paezei ir 
keturiem mažiem vaikeliams. 
Numirt turecziau isz bado.

— Te, pasakė karalius, pa
duodamas penkis frankus, da
bar galėsi nusipirkt duonos ant 
visos szeimynos ant keliu die. 
nu.

— Niekados — atkartojo 
kaimuoezius. Turiu jau sueze- 
diues dvideszimt-pehkis fran
kus tai ir szituos penkis padė
siu ir turėsiu 30 franku. Kada 
susiezedinsiu penkes-deszimts 
franku tai nusipirksiu asila.

— Kodėl ne arklį ?
— Dieve! Kad asz turecziau 

arkli, 'bueziau didelis turezius. 
Važinecziau tada in miesteli 
kasdiena ant pardavimo daržo
vių- ir pieno.

Karalius paklausė antraszo 
adreso kaimuoezio ir nuėjo to
liaus. Vakare pargryžes namo, 
rado visa szeimyna besidžiau
giant ai'kliu. »i— Ka tai ženklina? — pa
klausė.

— lyaralius prisiuntė tau do
vana už tai ka ryte tu perne- 
szei ji per upe. Pridėjo da szim- 
ta franku ant piikimo vežimė
lio ir reikalingu daigtu prie jo.

— Karalius ?! — Ka kalbate ? 
Asz ji pavadinau asilu! O tai 
szelmis isz manes!

Kėlės dienas vėliau nusida
vė in Turyną kur gyvena kara
lius ir atsistojo szale duriu pa- 
lociaus. Kada iszejo Viktoras 
Emanuelius isz palociaus, kai
muoezius puolė ant keliu priesz 
ji-

tSzviesiauses karaliau! At
leisk man, — paszauke — asz 
esmių asilas jog nepažinau ta
vęs.

Skaitykite “Saule”

Sako kad Džeradzvi'lle, 
Tai konia Lietuviszkas 

miestelis, 
Kad jisai pilnas dorybes, 
Tik kad ten buna kelios 

bjaurybes.
Yra ten visokiu ir mandru, 

Ir gana kvailiu,
Nekurios 'bizni varo, 

Pinigėliu nemažai padaro,
Mat biznis tai biznis, 
Kad ir niekai, suvis.

Pakol pradėsiu vajavot,
Noriu teisingai dužinot, 

Apie “iszmintinga” viena,

Marija Iszgydyk
Mano Vaikeli

o-

— Sveikas, kapitone! Kas at- 
| šit ik o kad rankos nevaldai?

— Kunige, buvau St. Louis 
mieste parvežti žmogų kuris 
penkis žmones yra užmuszes. 
Nors buvo supancziotas, pasi
sekė jam mano szautuva .pa
grobti, kuomet mudu sedome 
in traukini ir perszoye jis man

rija mokytis in kunigus. Isz 
pradžių jis nieko nejautė, ta- 
cziau visuomet jam rodėsi kad 
jis ne savo vietoje esąs. Neno
rėdamas eiti in kunigus, vis-gi 
isz dideles baimes nepranesze 
nei savo motinai, nei nuędem-I . . ■kiaušiui. Jo motina negerai pa
sielgė nors isz geros valios taip

ranka. L z savaites bus pakar
tas, Stebėtinas, žmogus. Prie 
saves turi tiek ir tiek kryželiu 
ir medalikeliu, neszioja szkap- 
lierius o kunigo ne matyt ne
nori. z

— Kaip jis vadinasi, —- pa
klausė misijonierius, — esu per 
daug užsieipes kad galecziau
skaityt laikraszczius.

— Jis visaip vadinasi, — at
sake detektyvas, — visgi rodos 
jo tikra pravarde yra Mikas 
Patrunka, gimęs Lietuvoje, 
Pagai s c zi o para pi j o j e.
e t- Ka tu sakai?! — su nusi-

Kuri su kitu laksto per diena, 
Jeigu pas mane pribus,

Tai viskas gerai bus, 
Dabar dovanosiu,

Daugiau neminavosiu.

* * *
Viena Montkarmu bobele aut 

merginos užpyko,
Kad net ant virszaus užlipo, 

Norėjo mergina muszt,
Na ir užėjo,

Muszti pradėjo, 
Mergina to nesitikėjo,

Isz pradžių ant bobos žiurėjo, 
Bet kada inskaudino,

Jau dalaikyti negalėjo, 
Szoko ant lygiu kojų, 
Rankoves pasiraitojo,

Szoko ant bobos,
'Tvėrė už keteros,
Trenke in žeme, 

Ir kumszcziuoti eme. 
Bobele balsei stenėjo,

Prisikelt negalėjo, 
Gerai bobelei ba mandravo, 
Dabar už save drūtesne 

atitiko, 
Dabar szvelnesne bus, 

Del kitu nerodys ku'lokus.
Tokias reikia pamokyt,

Kaili gerai iszpert,
O tada ■susivaldys, 

Prie kitu nesikabys.

* * *
Jonkerse randasi stragi boba,

dare. Isz pradžių sūnūs buvo 
puikus jaunikaitis bet paskui 
visai iszkrypo isz tiesos kelio. 
Viena atostogų meta insimyle- 
jo in kokia ten mieste mergina 
ir kelis menesius priesz įn- 
szventyma, nakties laikę, vi
siems temiegant apleidę semi
narija. Seminarijoje iturbut
skaites kokius ten niekniekius 
nes neužilgio insibroves iii 
krautuve, pavogė brangenybių 
savo numylėtinei. Buvo suim
tas ir inmestais in kalėjimą ant 
deszimts metu. Czia jis visokio 
blogo iszmokes, pragarsėjo

stebejimu tarė misijonierius.— 
Mikas Patranka? Kuomet asz 
buvau vaikas, jis man patarė 
eiti iii kunigus. Girdėjau kad 
vėliau isz kelio iszkrypo. La
bai gaila kad taip nusigyveno. 
Kadangi jis man davė gera pa
tarimą, pažiūrėsiu ka asz jam 
gero galėsiu padaryt. Ar nu ve
si mane pas ji ryt isz ryto, apie 
deszimta valanda ?

— Su mielu poru — atsake 
palicijos kapitonas Szteinys.

Kuomet kunigas misijonie
rius sustojo prie nuteistojo ka
linio duru, Mikas užsirūstino ir 
suriko: — Nenoriu matyt jokio 
prakeikto kunigo!
’— Tai gali u'žsigryžti pakol 

asz tau ka papasakosiu — ma
loniai tarė kunigas.

Mikas nekantriai vaikszczio- 
jo szen ir ten savo kalėjime o 
kunigas atsisėdės prabilo: ■

—- Priesz ketures-deszimts 
metu gyveno du neturtingi 
žmonelei mažame nikyje Pa- 
gaiszczio kaime. Ilga laika jie 
meldėsi pakol Dievas suteikę 
jiems sūneli. Meiliai jie ji pri
ėmė ir prižiūrėjo kaip koki pa- 
siuntini isz dangaus. Kada vai
kelis sulaukė keturiu metu, jis 
viena karta paslydo ant ledo ir 
sutriuszkino savo kojos kaula. 
Kuomet gydytojai pranesze

Kad ja kvaraba,
Tik keli metai kaip isz

Lietuvos ,
O jau pridiibo gana baldos, 

Už mažiausia daigia su poke
riu rnusza,

Arba in szona kriusza, 
Kad vyras kėlės nedelias 

sirguliuoja,
Vos slankioja ir dejuoja.
Mėsos gerai neiszverda,

Da kruvina valgyt padeda, 
Paskui pilve gurguliuoja, 
Nuolatos laukan bėgioja.

Isz geriausios mėsos,
Neturi vyrai naudos,

Ba kuo daugiau privalgę, 
Tuo labiau viduriu nesuvaldo,

Nuo pavietres ir vainos,
Ii- nuo tokios kukarkos, 
Apsaugok mus Dieve.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aid o ja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

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

kad vaikas bus raiszas visa gy
venimą, jo motina, pilna pasi
tikėjimo ir meiles, nunesze ji in 
koplytėlė laukuose ir paauka
vo Marijai, Szveutojo Ražan- 
ęziaus Karalienei, melsdama 
kad Ji iszgydintu jos vaikeli. 
Devynes dienas ji taip meldėsi, 
kalbėdama ražaneziu, pagul
džius! vaikeli prie Dievo Moti
nos altoriaus. Po kiekvienos 
“Sveika Marija” ji pridurda
vo “Marija, iszgydyk mano 
vaikeli!” Devinta, diena pridė
jo ji paaukojimo akta, aukoda
ma savo sūneli ant visados Die
vo Motinėlei. Staiga vaikelis 
paszoko ant kojų szaukdamas: 
“Mamyte, noriu valgyt! Eikir 
me namo pietų!”

Szita iszgirdes kalinys sustoj- 
jo vaikszcziojas ir su nuostaba 
suszuko: “Kas tamsta per vie
nas f ’ ’

-— Meldžiu nepertraukti ma
no kalbos, —• szvelniai atsake 
kunigas ir tese toliau: — Vai
kas iszgijo nuo tos valandos. 
Auklėjo ji kaip pridera auklė
ti Marijos numylėta vaikeli. 
Kada sulaukė jis keturiolikos 
metu, motina, nutarė savo vai
keli Dievui atiduoti. Nieko ne
klausus pasiuntė ji in semina-

kaip gudrus pleszikas. Užmu
szes jis jau penketą žmonių. 
Kasdien jis savo s-zirdi kietina, 
noris atmesti Dievo malone. 
Vis-gi jeigu tik primerktu akis 
nors minutei, jo vandentuvę 
aiszkiai jam parodytu 'kaip jo 
mylima motinėlė, atsiklaupusi 
koplyczioje, meldžiasi kaip kad 
ir tuomet meldėsi: “Mariją, 
iszgydyk mano vaikeli! Jis da
bar Tavo vaikelis nes asz ji 
Tau paaukojau ant visados.”

‘Susigraudinęs, Mikas Pat
ranka puolė ant keliu ir verke 
kaip mažas vaikas. “Mamyte, 
dovanok man!-” jis aimanavo: 
“asz tau tiek skausmo sutei
kiau. Dieve, pasigailėk manes 
nusidėjėlio! Vai, koks apsigą.; 
vimas. Maniau, kad visas pa
saulis, net patys mano tėveliai 
ir kunigai esti mano prieszais 
ir mėginau atsispirti. Dabar 
matau savo klaida.” Atkigry- 
žes in kunigą jis nuolankiai pa
klausė: “Kas tamsta pa- vie
nas, kuris 'žinai visa mano pra
eiti?”

— Esu tas vaikelis kuri 
anuomet penspejai priesz pa
saulio vyliojimus, —• atsake 
kunigas — ir raginai tapti vie
nuoliu, jeigu noriu pasidarbuo
ti sielų iszganymui. Tavo pata
rimą iszklausiau už kuri dabar 
esmi didžiai skolingas.

— Ar pasigailęsi, kunigę, to
kio didelio vargszo — paklau
sė kalinys abejingai.

— Labai gaila man tayeš, 
prieteliau, laibai gaila, — jaus
mingai prabilo kunigas. — Ru
pi man tave su Dievu sutaikint 
ir suteikti tau visus įSakramen- 
>tus kaipo užmokesni už tavo 
gerus .patarimus. Imkite szita 
ražaneziu ir Szveutojo Ražan- 
cziaus Karalienes paveikslėli, 
kuria taip numylėjai, vaikeliu 
'būdamas. • • i

— Tūkstanti kartu aeziu tau, 
kunige, —- suszuko Mikas su 
džiaugsmu, priimdamas dova
neles. — Ateik rytoj pagelbeti 
man atlikti gerai iszpažinti. 
Jaucziuosiu be galo linksmas 

.kad mane atlankei. Buk su ma
nim iki galo o mirties valando- 
je ,prabdk tyliai in mano ausi 
mano mamytes maldele: “Ma
rija, iszgydyk mano vaikeli! 
Ta maldele sugraudino mane 
inkvępdama man nuodėmių at
leidimą ir amžinos laimes vilti.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata iii 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirazo ir prasze idant nesulaikyti 
laikrajs&gjtia. I’etkubįnkiUJ ____ _
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Puiki Pasaka

Norint karalaitis Erelis bu
vo pas tęva vienatinis sūnūs o 
motina ji mylėjo szirdingai o 
tėvas visame jam intikejo bet 
Erelis kanecz norėjo pareget 
didelio svieto ir pažint žmones 
taip, jog ilgiau namie negalėjo 
nusedet.

—- Teve, motin, — tardavo,-’ 
nepykite ant manes jog noriu 
nuo jus bėgt; juk vėla sugry- 
sziu, noriu tik pažint visokius 
dyvus ant szio svieto, apie ku
riuos seni žmones tiek pasako
ja. Noriu iszbandyt savo drū
tuma, pagialbet geriem o pik
tus ingalet; žmogus ant visa- , 
dos negyvena idant isz vietos 
negalėtu pasijudini.

Motina su verksmu klausė 
tuju apsakymu sunaus ir neno
rėjo 'leist sunaus in svietą nes 
tėvas mislino jog ir pats tokiu 
buvo kaip buvo tuju metu, per 
ka suvisai tame nesiprieszino 
ir isz to nesidyvino per ka ta
re in sunu:

— Eik, mano sunau, o su- 
gryžk su garbe. Svietas platus, 
sutiksi jame nyksztukus, milži
nus ir baidyklas bet atsimink 
stoti apgynime teisybes o pik
tybe paniekink. Nyksztukams 
netikėk nes yra apsukrus ir 
tankiausia žmoniems daro vi
sokias piktybes nes randasi 
tarp ju ir geri bet labai retai. 
Milžinu nebijok nors jie yra 
dideli ant kūno 'bet maži isz- 
mintyje o prick tam toli negali 
matyt. Ant galo turėk visados 
czysta ir narsia szirdi o ranka 
tau niekados nesudrebes. Galė
jime atsimink ir tai, jog geri 
darbai visados buna isznagra- 
dinti o pikti daubai visados bu
na nulbausti.

Davė sunui auksini zbraju, 
arklį ir pa'laiminima ant kelio 
o motina tiktai apsiverkė ir pa
kabino ant kaklo brangu gilin
ki. Erelis atsisveikino su tė
vais, prižadėjo ju pamokini
mus atsimint ir in meta laiko 
sugryžt ir iszkeliavo linksmai.

Jojo diena, antra ir treczia, 
vis priesz save navatna jam 
iszrodo viskas, rodos isz kalė
jimo iszsigavo rodos, viską pa
imtu su savim, taip jam puikei 
viskas iszrodo nes viskas ki
taip ne kaip namie.

'Bet o dyvai! po gana ilgai 
kelionei paregėjo priesz save 
milžiniszka narna ir tuojaus da- 
siprato jog tai turi būti gyve
nimas milžino. Namas buvo pa
statytas isz eibių medžiu o no
riais nebuvo puikus bet didelis 
kaip kalnas. Durys buvo užra
kintos per ka karalaitis Erelis 
smarkei pabarszkino in duris o 
kad niekas jam tuojaus neati
darė atsisėdo priesz narna ant 
kalno ir dairėsi aplink, ant kie
mo gulėjo milžiniszkos kulkos 
kaip žmogus. Atsilsejas trupu
ti pradėjo kulkas viena ir kita 
szaut isz ko labai juokėsi kada 
pataikindavo ir tiek pridaro 
armiderio jog pabudino gulinti 
milžiną kuris pažiurėjas per 
Įauga pamate žmogų kuris jam 
dryko pertrauki miega ir pa-? 
szauke su piktumu:

— Ak, tu kirmėlė, kam imie
si ant toj ka negali in veikt? Tai 
ne del tavęs zobova.

— Juk matai jog bovijuosiu 
ir nemislyk jog esi milžinu o 
asz tik mažiuleliu žmogum o 
nesibijau tavęs ir priesz nieką 
neprasiszalinu ir viską ingysiu 
ka tik sau geidžiu — atsake 
Erelis.
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F JUODA PANA
— Matau jog esi narsus ir 

tvirtas savo drūtumo nes jeigu 
tikrai esi tokiu kokiu stataisi 
tai galėtum man patarnauti: 
nuskink man auksini obuolį 
nuo medžio gyvasties.

—- Kodėl ne! — paszauke ka
ralaitis, tai man patinka. Bet. 
pirma noriu žinot kokia nauda 
asz turėsiu?

— Mano mylima praszo jo 
nuo manes nes kitaip nenori 
pasilikt mano pati. Jau visai 
svietą apėjau jeszkodamas to-Į 
jo medžio bet ji negaliu surast.

-— Asz ji surasiu ir obuoli 
tau atnesziu, — atsake kara
laitis.

—- Pamatysim, mano tu ma
ža kirmėlė, nemislyk jog tai 
taip lengva. Medis gyvasties 
auga darže, apvestas dideliu 
muru o duris sergsti laukinei 
žvėrys o obuoli gali tik tas nu- 
skint katras sieks per geležini 
žiedą užkabinta ant medžio. 
Mano levas jau karta atrado 
toki medi bet kad jo ranka bu
vo per stora tai negalėjo nu- 
skint ir ka tik nebuvo sudras- 
kintas per žvėris.

— Apie mane nesirūpink, 
duosiu sau rodą su jais, — at
sake karalaitis.

Ir nuėjo džiaugdamasis jog 
dabar atrado mieri naujos ke
liones. Ėjo per kalnus ir girias, 
laukus ir upes ir ant galo dąejo 
prie puikaus daržo aptvertu 
augsztu muru. Aplinkui gulėjo 
visokį laukinei žvėrys miegan
ti nes diena buvo labai karszta 
o nakties laike sergėjo darža 
per ka diena buvo labai pailsia.

Karalaitis pririszo savo ark- 
luka prie medžio o pats lengvai 
perszokes per mieganti Ieva, 
užlipo ant muro ir radosi dar
že. Viduryj daržo stovėjo di
delis medis gyvasties o auksi
nis obuolys szviete isz tolo. Ka
ralaitis be 'baimes inlipo in me
di ir vos sieke po obuoliu, pa
regėjo priesz ji geležini žiedą, 
asztru kaip kardas. Žiedas taip 
buvo mažas jog netikėjo idant 
ranka galėtu inkiszt bet pamis
imo sau: — ‘‘Kas nori ka tokio 
ingyt ant svieto neprivalo gai
lėtis laszą kraujo paaukauti” 
— ir drasei inkiszo ranka iii 
žiedą jog ne nejautė kaip la- 
szas kraujo puolė ant lapo o 
žiedas prilipo jam prie raukos, 
rodos jog lenais su juom užau
go. Ir tame paežiam karte jau
te navatna drūtuma rankoje. 
Nuskynė obuoli, iszlipo isz me
džio ir be baimes prisiartino 
prie geležinio bromo kuri, pa
kratęs, tuojaus puolė su trenk
smu. Miegantis levas pabudo, 
pažiurėjo ant karalaiczio o su
murmėjus isz tyko, nuėjo pas
kui ji kaip iszmintis paskui 
savo poną.

Linksmai sugryžo karalaitis 
pas milžiną, atneszdamas jam 
auksini obuoli. Milžinas nusi
džiaugė labai ir tuojaus nune- 
sze savo mylimai. Bet mylima 
nenorėjo intiket kad jis pats 
obuoli nuskynė ir pareikalavo 
idant parodytu jai žiedą.

— Tuojaus ji tau atnesziu — 
atsake milžinas, mislydamas 
sau, jog jeigu karalaitis jam 
gervalei neatiduos tai atims 
nuo jo.

Paskubino pas karalaiti ir 
i pareikalavo nuo jo geležinio 
žiedo bet karalaitis nenorėjo ji 
atiduot nes gavo ji su pralieji
mu kraujo ir taip lengvai ji ne
atiduos.

— Kas turi obuoli, tam pri
guli ir žiedas! — paszauke mil

žinas — o jeigu neatiduosi ger
valei tai suspausiu tave kaip 
m u šia.

— Pamatysime, — atsake 
Erelis ir abudu iszsitrauke 
szobles.

Prasidėjo galėjimas bet Ere
lis, aplaikes navatna drūtuma 
isz priežasties gavimo žiedo, 
atkirtinejo smagius ypus mil
žinui per ka ilgai tarp saves 
galėjusi ir vienas kito nega
lėjo ingalet.

Milžinas pirmiausia pailso o 
vijo apgavingu budu apsi
eit su Ereliu.

— Atsilsekim truputi, — ta
re milžinas in Ereli, galime 
tuom kart atsikvept per mau
dymą upeje o po tam vela pra
dėsime pertraukta galėjimą.

Kareiviszkas Erelis nemisli- 
no nieko pikto ir pristojo ant 
milžino praszymo. Abudu nu
sirėdė ir szoko in vandeni o ka
da karalaitis szoko in vandeni, 
milžinas greitai pagriebė gele
žini žiedą gulinti ant drapanų. 
Karalaitis žiurėjo ant to su dy- 
vu ir ne nemislino jog milžinas 
taip ji apgautu. Bet levas ma
tydamas tai užbaube baisei o 
priszokes prie milžino parver
tė ji ir atėmė žiedą.

Milžinas sugriežė dantimis 
isz piktumo o naudodamasis 
isz to, jog karalaitis buvo užsi- 
gryžes, pradėjo greitai apsire- 
dinet ir norėjo ji paguldyt kir
timu. Erelis atszoko ant szono 
o milžinas vela uždavė smarku 
ypa karalaicziui per galva jog 
akys išzszoko kaip du stiklu- 
kai.

Karalaitis sudejavo isz 
skausmo: milžinas laimėjo.

— Atiduok man žiedą, esi su- 
musztas.

— Atimk man gyvasti pir
ma.

— Tai pražūsi! — riktelėjo 
milžinas ir nunesze ji ant 
aukszto kalno kur pastate ant 
kranto, kur kožnas žingsnis ga
lėjo būti karalaiczio smertis.

Erelukas stovėjo malszei, ne
žinodamas kur randasi bet ka
da milžinas atsitraukė ant szo
no idant karalaiti nustumt iii 
prapulti, levas taip smarkei isz 
užpakalio trenke milžiną jog 
tasai pats nupuolė in prapulti 
ir iszteszkino sau smegenis ant 
akmenų.

graudinęs ir 'laimingas.
Tuojaus paskubino pas sau

lini ir nuplovė gerai akis o ka
da atsistojo, dirstelėjo aplin
kui, mate vėla viską kaip priesz 
tai.

Pasilsėjus ir atradęs savo 
arkluka leidosi vela in tolimes
ne kelione.

Pažino jau truputi svieto ir 
nelaimiu nes neprisotino savo 
akyvuma per ka keliavo toliau 
jeszkodamas naujo atsitikimo.

Taip jodamas užsilaikė vie
na diena priesz sena palociu 
kuris buvo labai apleistas ir 
iszrode labai liūdnai. Lietus 
pradėjo lyt kaip isz ceberio per 
ka turėjo jeszkot prieglaudos 
senam palociu je o kuriame 
mislino jog neras ne gyvos 
dvasios.

Nebuvo vienok tuszczias, 
kaip sau perstatinėjo nes ant 
slenksczio patiko ji jauna mo
ters, augszta, puikaus pavida
lo bet juoda ant veido o dirste
lėjus ant sveczio tarė atsidu
sus:

— Ak, ar norėtum būti ma
no iszgel'betojum. Žiūrėk koki 
prakeikimą užmėtė ant manes 
nelaimingos.

— Kuom galiu tau pagialbet 
— tarė karalaitis?

— Nežinot laimes per tris 
naktis szitoje saleje.

— Ar tai viskas?
— Taip bet nemislyk jog tau 

tas lengvai nusiduos. Jau ne 
vienas kareivis dingo kuris 
bandė mane iszgialbet.

Neprietelius mano yra drū
tas. Jeigu nori mane iszgialbet 
turi czionais pernakvot tris 
naktis nepersigandes ir neisz- 
tares ne vieno žodelio.

— Nebijau nieko o prie pa- 
gialbos Dievo geidžiu tave isz
gialbet isz nagu nedoraus ra
ganių.

Juoda pana pasakė jam jog 
turi su levu persiskirt ir ji pa
siėmė Ieva su savim; karalaitis 
nelaukdamas toliau, atsigulė 
ant suolo, liepe užkuri ugni ir 
lauke kas toliau atsitiks.

Apie pusiaunakt pabudo 
staigai per garsu riksmą, du
rys atsidarė, visi daigtai sudrė
bėjo, ugnis prigeso ir tarp bai
su riksmu inpuole in sale vel- 
nei, žvėrys, kirmėlės ir kiti bai
sus sutvėrimai.

arkluko pajodinėjo idant jam 
mislys prasiblaivintu. Nebijo
jo sziadien nieko nes atėjo jam 
ant mislies jog gali patrotint 
savo gyvasti o tada užkeikta 
pana neadgautu savo pavidalo 
o gal ir nepamatys daugiau sa
vo mylimu teveliu.

Tuom kart naktis užėjo o 
karalaitis naršei užėmė vela 
savo vieta kaip vakar ant suo
lo. Ir vela buvo tyka iki dvy
liktai adynai bet pusiaunakty
je suskambėjo lenciūgai, atsi
darė viena isz sienų kambario 
ir povalei pradėjo ineitinet ne
gyvėlei traukdami su savim 
sunkius panezius. Dūsavo ir 
keike tuos kurie už gyvasties 
atėmė jiems liuosybe ir davė 
jiems numint su troszkimu ne
apykantos szirdyje. Ant ju kal
bos davėsi girdėt szetoniszkas 
juokas o tam paežiam karte pa
sirodė raudona szviesa nes pa
duotas gerymas kielikuose, ku
rie stovėjo ant stalo, dege ge
rymas.

Numirėlei godžiai mėtėsi prie 
gerymo bet vos ,pridėjo prie lu
pu, sztai sudrėbėjo sienos, tru
ko kielikai ant szmoteliu o 
smertis kauluota stojo vidu
ryje su dalgiu.

— Per greit! — paszauke. — 
Kaip drystat siekti kielika ne
gyvųjų kada akys gyvojo ant 
jus žiuri.

Tai kalbėdama parode ant 
karalaiczio.

Negyvėlei su laukiniu stau
gimu mėtėsi ant jo. Vienas ma
žas, kuprotas ir be rankos, su
silaikė priesz smerti ir užklau
sė: . i

— Kuom atiduosime in tavo 
valia, ponia musu ir karaliene 
tegul mane ima in pagialba.

'Nusijudke negyvėlei o pa- 
emia už ranku karalaiti pradė
jo szetoniszka szoki aplink 
kambari.

Drūtas buvo karalaitis bet 
jo drūtumas nieko czionais ne
ženklino. Norints negyvėlei tu
rėjo sunkius panezius, suspau
dė ji su savo 'kauluotom ran
kom ir sukosi kaip viesulą, 
daužydami jo galva in sienas 
ir kitokius daigtus. Vienas pa
traukė ji daugiau už kitus ir 
isztrauke jam ranka. Vėla ki
tas pagriebė už kojos ir vilko 
toliaus; vienas iszsuko jam

'Tada levas prisiartino prie 
savo pono ir pusiau vesdamas 
ir neszdamas, giliukningai nu
vedė poną nuo stataus kalno. 
Czionais atsilsėjo abudu o ant 
rytojaus anksti pribuvo prie 
szulinio kuris tekejo isz krisz- 
tolinio kalno. Kada saule pra
dėjo teket, levas pamerkė savo 
koja in vandeni ir pakrapino 
veidą karalaiczio, kuris nors 
nesu visai adgavo savo regėji
mo bet pamate kas aplink ji 
darėsi.

Levas nesijudino isz vietos 
o Erelukas mislino apie sugry- 
žima namon. Ka dabar daryt, 
netekes regėjimo? Kaip patro- 
pins sugryžt pas tėvus? Ka pa
sakys tėvai pamate ji neregiu?

Sztai mato laksztingalele, 
kuri lėkdama nuo medžio in 
medi leke ir lankei susimusz- 
davo rodos kad nemato kur le
kia o visom pajiegjom stengėsi 
dalekt prie szulinio.

— O, tu varginga paukszte- 
le, — pamislino sau karalaitis, 
— ir tu nematai ir esi nelaimin
ga kaip ir asz.

Bet laksztingalele, lėkdama, 
trenke in medi taip smarkei 
jog net nupuolė tiesiog in szu- 
lini ir tuojaus su linksmu cziul- 
bejimu iszleke iri virszu.

— Ar tai tavo siuntinis, Die
ve, — paszauke karalaitis susi-

Karalaitis atsisėdo ant suo
lo druezei suspausdamas dantis 
kad sztai suriko visos baidyk
los o szoble iszpuole jam isz 
rankos ir tame laike milžinisz
ka mezka priėjo prie jo.

Pagriebtas in glebi meszkos 
karalaitis puolė kaip negyvas 
aut grindų, nieko negialbejo jo 
apsigynimai; likos apdrasky
tas, badytas ir kastas per bai
dykles pakol visai apmirė isz 
baimes bet lupu neatidarė ant 
tu visu kaneziu o kada gaidys 
užgiedojo, visos baidyklos isz- 
nyko.

Anksti ryta atėjo, juoda mer
gina su gydaneziu vandeniu,, 
pakrapino žaidulius karalai
czio kuris atsikėlė suvisai svei
kas rodos nieko jam neatsitiko. 
Pasveikino ja linksmai ir pate- 
mino jog kojos jos buvo baltos 
bet rankos ir veidas d^ buvo 
juodi kaip anglis.

— Ar pasiliksi ant kitos nak
ties, — paklausė mergina o ka
da karalaitis pasakė jog pasi
liks, apsiverke isz džiaugsmo 
ir pati nežinojo kaip jam už tai 
padekavot už jo geradejyste.

Atnesze jam valgio ir gery
mo idant pasidrūtintu ir nuve
dė ji ant puikios lovos idant at
silsėtu priesz 'baisesne užduoti 
ateinanezia na'kti.

Priesz vakara sėdės ant savo

galva rodos koki szriuba; gal
va viską jaute o kūnas taipgi.

— Szau'k pagialbos nuo ma
nes o atsilsėsi! — paszauke 
smertis kuri spakainei stovėjo 
pasirėmus ant dalges.

Karalaitis norints žinojo ge
rai jog paskutine valanda jam 
iszmusze, dirstelėjo tiktai su 
paniekinimu ant savo pagun
dos bet nieko neisztare.

Sztai gaidys užgiedojo ir vis
kas isznyko. Karalaitis tuojau 
apmirė ir tik tada adgijo kada 
juoda pana atėjo su vandeniu 
gyvasties ir sugydė jo žaidu
lius. Padėjus jo galva prie 
stuobrio paklausė su nekantry
be ar da viena nakti pasiliks 
idant ja iszgialbetu isz ranku 
jos neprieteliu.

Karalaitis atsikėlęs sveikas 
ir drūtas dirstelėjo ant baltu 
ranku panos ir. pasakė jai jog 
turi norą da pasilikt idant pa
baigt ka pradėjo ir turi vilti 
jog dalaikys.

— Bet bus tai baisiausia nak
tis isz visu trijų — isztare vos 
girdimu balsu pana.

— Tik szeszkas eina adgal 
ant puses kelio o narsus eina 
visados pirmyn! — atsake nar
šei ir sėdo prie' užkloto stalo 
kur jau lauke ant jo geri pus- 
ryczei.

Diena perejo kaip ir priesz

tai bet buvo jis akyvas žinot, 
kaip jam pasiseks szio j i nak
tis. Ta, ka lyg sziam laikui isz- 
kentejo, rodėsi jam gana bai
sus ir žinojo kad da baisesnio 
gales iszrast. Nes persikanojo 
jog smertis ant jo neturi jokios 
drutybes nuo kada pažino ste
buklinga gydymą vandens gy
vasties ir dabar buvo tvirtu jog 
iszlaikys kanezias szios nak
ties.

Kada naktis atėjo, vela nusi
davė in savo kambari ir sėdo 
ant suolo. Kada pusiaunaktis 
iszmusze, miegantis sziknos- 
pitrnis ant balkio prilėkė prie 
lango ir atidarė ji per kuri pra
dėjo inlekt visokios baidykles 
kurios savo regėjimu narsiau
sia szirdi galėjo iszbaidint. Tai 
milžino galva insirito rodos ko
kia kulka, tai vėl navatni žvė
rys su žmogiszkom galvom in- 
leke ant deganeziu sparnu, tai 
vėl žmogiszki kūnai be gaivu. 
Po to visko inbego dvylika vel
niuku, maži ir rėkaudami, ro
dos kad tai vaikai adbego ant 
pasibovinimo.

Visas tas susirinkimas atsi
sėdo ant vidurio kambario ir 
pradėjo loszti isz kauluku. Tas 
kuris pralosze atsistojas su- 
szyilpe ir pasakė jog neužmo- 
kes del to jog randasi žmogaus 
duszia kuria savo draugams 
atiduoda už pragrajinima.

Tai pasakęs prisiartino prie 
karalaiczio bet tasai spyrė vel
niuką jog tasai kelis kartus ap
sivertė ir vela stojo ant kojų. 
Tada visas susirinkimas už
pykęs pradėjo artintis prie ka
ralaiczio kuris su karszcziu 
pradėjo gintis su sugniaužtom 
kumszcziom.

Sztai su trenksmu ir riksmu 
persiskyrė grindys ir stojo mil- 
žiniszkas velnias su deganeziu 
bėriu rankoje.

— Szalin! — riktelėjo ir kaip 
vilnis nusiyrė adgalios baidyk- 
los ir velniukai.

Po tam pasikloniojas puikei 
karalaicziui parode su bėriu in 
deszine szali. Karalaitis neno
riai npsidaire in ta szali ir vos 
nepaszauke isz skausmo ka bu
vo mates: Mate palociu savo tė
vo kuri neprietelius uždegė. 
Tėvas ant žemes guli negyvas, 
kuri neprietelius užmusze; ka
raliene, jo motina randasi gele-
žiuose, lauke vaikszeziojo 
smertis szaukdama vardus tė
vo ir sunaus; j u visi tarnai už- 
muszti arba paimti in nevalia.

Karalaitis žiurėjo ant to vis
ko su kruvina szirdžia bet sze
tonas nusijuokęs garsei sznab- 
ždejo: — Tai ateitis!

Po tam parode in kairiaja 
szali kur karalaitis paregėjo 
palociu stovinti cielybeje, tė
vas su szeimyna sėdėjo prie va
karienes, geria isz sidabrinio 
kieliko ir liepia savo karei
viams apsakinet ka kas mate 
ant svieto o pats gal mielina 
apie savo sūneli. Motina stovi 
ant augszto boksztelio ir žiuri 
per Įauga ar gal kas nesugryž- 
ta ar sveczias 'koks nepabarsz- 
kins in bromą. Ko taip laukia? 
— lengvai atmint. Bet ji nema
to to, jog tarp medžiu paslėptas 
neprietelius kuris atėjo su tuk- 
staneziais kareiviu idant su-Į 
naikint palociu aut griuvėsiu o' 
tykus jo gyventojus paimt in 
nevale arba nužudint.

Palociuje niekas apie prisi- 
artinanezia nelaime nežino; 
niekas nepasirenges ant apgy
nimo.

— Norėk, o akimirksnyje nu- 
riesziu tave ant muru palociaus 
o apginsi visa sklypą ir kara
lių, savo tęva, kuriu nelaime 
tau parodžiau — susjjnabždejo

vela szetonas.
— Meluoji, niekadejau! '—- 

norėjo paszau’kti karalaitis bet 
vos susilaikė, atsimindamas 
sau jog vienas žodis isztartas 
per ji, intrenks ji ir juoda pana 
in didesne nelaime. Užpykęs 
jog szetonas ji norėjo apgavin
gu budu prigaut, su visu drū
tumu reže ypa iszetojiui in kru
tinę.

Suriko sūnūs Lucipieriau<, 
pajuodo viskas, velniukai ir 
baidyklos mėtėsi ant jo bet jis, 
imdamas ypus neskupavo taip
gi ir velniukams ir ant galo vi
sas pailsės ant kūno, puolė ant 
grindų tada, kada gaidys už
giedojo o peklįszka gauja isz- 
nyko.

Kada atidarė akis ir dirste
lėjo aplinkui, saule szviete pui
kei per Įauga ir apszvietinejo 
puikia sale kokios da savo gy
vastyje nebuvo mates. Auksi
nei, su brangeis akmenais ir 
perlais iszdirbti divonai kabo
jo ant sienų, aplinkui stovėjo 
puikus rakandai padirbti isz 
puikiu mariniu luksztu o jis 
gulėjo malszei ant karolines lo
vos ir nejautė jokio skausmo.

Laimingas, paszoko isz lovos 
ir tame iszgirdo saldžia muzi
ka nežino isz kur paeinanezia. 
Muzike rodos artinosi prie jo, 
durys atsidarė ir inejo puikus 
pulkas stebuklingu merginu 
puikiausiuose apredaluose o 
tarp ju puikiausia už visas auk- 
so-iplauke, deimantineje karū
noje karaliene.

Prisiartinus prie jo stebuk
linga karaliene atmete nuo vei
do uždangala ir tare in ji mei
lingu balsu:

— Asz esmių juoda pana. Dė
kui už tavo drąsumą, adgavau 
vėla savo pavidala ir karalys
te. Kuom tau už tai atsimokė
siu? Noriu būti tavo nevalnin- 
ke o mano karalyste nuo szia
dien priguli prie tavęs. Paliepk 
o tavęs klausys.

Karalaitis stovėjo per valan
dėlė negalėdamas ne žodžio 
prakalbėt. Isztiese rankas, pa
griebė karalaite in glebi ir .pa
szauke : j

— Taip, tu priguli prie ma
nes, saldžiausia ir turi pasilikt 
mano pati! Tegul užvažiuoja’ 
auksine karieta nes geidžiu 
kuogreieziausia atlankyt savo
tėvelius ir tave perstatyt del 
ju.

Įn tris dienas po tam, palo
ciuje karalaiczio Erelio atsibus 
vo vestuves kokiu da niekas 
neregejo; visi buvo laimingi, 
senas karalius gere ant sveika
tos savo puikios sunienes o ka
raliene nuolatos prispaudinejo 
ja prie szirdjes.

Nuo to laiko Erelis neaplei- 
dinejo senu teveliu ir gyveno 
savo karalystėje laimingai su 
savo mylima pacziule.

1

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TĘ1PGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Ihrbit Nrbrlia ISZ LIETUVOS Turkija Užlaikys Savo Neutralysta

— Nedelioj Szv. Patriko. j
— Nedelioj teipgi Verbų Ne- 

delia. (
— Kaiero 'bravoras pasi-1 

skunde szerifui buk aplinkinė
je bravoro butlegerei atidarė 
angline skyle kuri yra dideliu 
pavojum del bravoro nes szu- 
vius galima lengvai jausti ir 
net visas bravoras dreba nuo 
tuju szuviu. Szerifas apieisz- 
ke butlegeriams kad turi pa
liauti dirbti aplinkinėje bravo
ro ir pasijeszkoti sau kitos sky
les. Szerifas davė žine ir ki
tiems 'butlegeriams kad paliau
tu dirbia skylėse nes jos yra 
pavojum del viso miesto.

SHENANDOAH, PA
■ ____ i

'—■ Jonas Na viekas, likos ' 
išbrinktas vėla vice-pirminin-, 
ku Vardo Jėzaus Draugavęs, 
ant susirinkimo laikyto Ta
maqua, pereita Ne,delia.

—• Antanas Jencziulis likos 
iszrinktas pirmininku Heights 
Fire Co., ugnagesiu. ,

— Mikolas Helecki ir Sta-' 
sys Gajevski likos sužeisti ka-1 
syklose laike darbo. Abudu li
kos nuvežti in Locust Mountain 
ligonbute ant gydymo.
t Panedelio vakara, apie 

11:15 vai., Leonas Kazunas, 35 
metu amžiaus, gerai žinomas 
aptiekorius kuris laike aptieka 
ant 38 So. Jardin uly., mire 
Presbi t eryj on u Ii gonbut e j e
Philadelphia, Pa. Pereita Pet- 
nyczia staigai susirgo ir likos 
nuvežtas in vietinia Locust 
Mountain ligon'bute bet czio
nais buvo jam suteikta maža 
pagialba, ir nutarta jeszkoti 
tvirtesnes diaktariszkos pagial- 
bos bet ir ten buvo maža 
viltis iszgialbeti Leonui gyvas
tį, mirdamas in keliolika valan
dų vėliaus.

Velionis buvo sunum a.a. Lu- 
kosziaus ir Reginos Kazunu; 
tėvas mirė 16 m., adgal, o moti
na 3 metai adgal. Motina buvo 
sesuo iszduotoju laikraszczio 
“Saules” Boczkaus’ku isz Ma- 
hanoy City.

Velionis paliko didėliam nu- 
iiudimia paczia Alverda, po tė
vais Žemeliute; sesere Milda; 
brolius Povyla, kuris turi užsi
ėmimą Vaistiniam Monopoliu- 
je, Mahanoy City ir Klemensą, 
kuris turi dinsta ant laivo Sun 
Oil Co.

Lavonas likos atvežtas in

“....0 kiti kirto szakas nuo medžiu ir ant kelio k1 jjo. 
O minios kurios pirmyn ėjo ir kurios paskui seke szauke bar
damos: “Hozanna, Sunui Dovydo! Pagirtas kuris eina var
dan Vieszpaties, Hozanna ant augsztybiu.... ” (Mat. 21-2

pai ligai. Velionis prigulėjo 
prie' vietines Lietuviszkos pa
rapijos. Narei American Le
giono atidavė savo draugui pa- 
skutinia garbe ant kapiniu. 
Graborius Tucinauskas isz 
Mihersvilles laidojo.

Nanticoke, Pa. — Daugiau 
kaip szimtas žmonių stengėsi 
visom pajiegom iszkasti gyvus 
du anglekasius kurie likos už
griauti senoje gengveje Bliss 
kasyklose, prigulinczios prie 
Glen Alden kompanijos. Nelai
mingieji yra Juozas Bagdonas, 
50 metu, isz Plymouth, kuris 
dirbo daugiau kaip 20 metu to
je kasykloje ir Patsy Masšioii- 
ette isz Nanticoke. Lyg sžiam 
raszymui da juos nesurasta.

LIETUVISZKAM HOTELYJ 
KAUNE.

Tarnaite musza su kumszczia 
in duris ir szauke: “Praszau 
keltis, jau arti dvylikta valan
da.”

Sveczias:—O ka tai jum ken
kė, ka asz miegu?

Tarnaite:—Mums kenke tas, 
kad noriu paimti isz lovos dro
bule, ba jau laikas uždengti 
štala.

miestą del palaidojimo ir ran
dasi paszairvotas Flaherty ko- 
plyczioje, 130 So. Jardin uly. 
Laidotuves atsibus Petnyczios 
ryta, 10 valanda, isz graboriaus j 
Flaherty koplyczios. j

Minersville, Pa. — Gerai ži
noma ponia Dora Diszkeviczie-' 
ne serga jau penktas menesis, 
isz rupesczio netekimo savo sū
naus Juozo kuris mire Nov. 21, 
1939 ir da to negana, labai su
sirūpino mirczia savo sesutes 
Helenos Gobertienes isz She
nandoah. Dabar ponia Diszke-1 
vicziene gyvena pas savo duk
teria ponia Alex Rusienia, 314 
Pine uly., Minersvilleje. Viena
tini suraminima kuri turi po
nia Diszkevicziene yra “Sau
le” kuri ja suramina jos nuliū
dime.

Frackville, Pa. f Panedelyje 
atsibuvo kariszkos laidotuves 
mirusio Lee Maliszausko, kuris 
pūre pereita sanvaite po trum-

GODUMAS NUVARĖ VIE
NUS IN KAPUS, KITUS i 

IN KALĖJIMĄ.
Eisiszkiu vals., buvo turtin

gas ii' gražus Žvirgždinkos 
dvaras, kurio savininkas gen. 
Renigijonas dar priesz kara 
buvo iszvykes in Varszuva. 
Tikruoju szeimininku jis buvo 
palikes ukvedi, bet sziam, ma
tyt, nebuvo taip miela valdyti 
svetima turtą, todėl savo vieti
ninku pasikvietė Joną Svig- 
linska, o szis sau talkininku 
pasikvietė broli Kaži S Aglins
ką.

Nesenei broliai Sviglinskai, 
pasikinkė arkli, atvažiavo in 
dvara iszsivežti kaip kuriu pa
bėgusio pono daiktu: in vežimą 
susikrovė misingini virdulį,

Sziadien Turkija turi gerai apginkluotus kareivius su motorcikleis ir didėlėms ar- 
motoms ir ne yra pavojaus nuo uaklupimo per Rusija ir Vokietija. Turkija laikosi czalies 
Francijos ir Anglijos ir laiko savo rankose visa pakaju ant Rytu szalies.

Konfucijuszas Sako:
—■ Kvailei apie kitus rūpi

nasi, o save už mokytus statosi.
—• Žmogus kvailas, iszras 

kitu klaidas.
— Sveikas visados busi, 

jeigu gargales negersi.
— Jeigu ant svieto vieno

kiai butu tai žmonims gyventi 
nubostu. ;

— Kas greitai turtingu pa
stoja, tas tankiausia turtu nu
stoja.

— Jeigu viena dienele tin
giniausi, jau jos niekados nesu
gausi.

—• Geriausia ramybėje 
grinczeleje gyvent, negu palo- 
ciuje baime turėti.

— Jeigu tinkame laike ne- 
pasensime, tai ateiteje bada 
kentesime.

— Tas varga turės, katras 
jaunystėje mokytis ne norės..

— Jeigu nori turtingu būti, 
tai turi Dievo bijoti ir dirbti.

— Greicziau astronomijos 
iszmoksi, negu apie būda savo 
moteres dažinosi.

— Nepaisyk ant žmonių 
klaidu, nes jau taip buvo nuo 
amžių ir ju nepataisysi. Reikia 
žinot, kad seniau buvo ant svie
to daug niekiau.

Prezidentiene Prisižiurineja Naujam 
Loszimui “Jai Alai”

Kada ponia prezidentiene, Rooseveltiene, lankėsi Miami, 
Floridoje, suistiko su manadžeriu Dr. Frank Christian, kuris 
yra pirmininku kliubo vadinamo “Jai Alai”. Loszejas tojo 
žaidimo prisirisza gurbeli sau prie rankos o su kita su lazdele 
ins.tumia hole. Loszimas yra panaszus in basket bole. __ __

dideli ir pasidabruota veidrodi, 
tualeto smulkmenas. Isz kaž
kur tuomet in dvaro kiemą at
skubėjo dvaro galulaukių du 
ūkininkai, Matuleviczius ir 
Senkanecas. Szie ilgai nieko 
nelaukė cziupo už vežime bu
vusiu daiktu ir norėjo pasisza- 
linti, bet tarp pirmųjų turto 
savininku ir ju kilo musztynes. 
Kaip tik Matuleviczius pasi
gavo neszti virdulį, prie jo pri- 
szoko Jonas Sviglinskas ir 
smoge mietu Matulevicziui in 
galva, kuris vietoj krito su ma
žomis gyvybes žymėmis. Vir
dulys toli nuriedėjo nuo besi- 
muszancziuju ir jau buvo gero-

. ’■ • ; O**vTL^*kai susi lankstės nes Mattde- 
viczius juo buvo smogęs Svig- 
linskui. Kaip su Matullevicz- 
ium buvo susitvarkyta, broliai 
Sviglinskai pasigavo vytis su 
veidrodžiu rankose bebėganti 
Senkaneca. Pas tara ji sulai
kė, isz jo atėmė veidrodi'ir juo 
smoge pagrobėjui in galva, 
kad pastarasis vietoje krito ne
gyvas. Teisme buvo liudininku 
konstatuota, kad veidrodžio 
butą nepaprasto svorio.

Senkaueco lavona broliai 
Sviglinskai patalpino viename 
kumetyne, o Matuleviczius ke
lyje in Eisziszkiu ligonine nuo 
sunkiu smugiu mirė. Taip su
sitvarkė broliai Sviglinskai 
grižo in namus ir daugiau dva
ro turtais nebos Įdomėjo, nes 
mažai kas jo buvo belike: kam
bariuose langai ir durys, o ki
tuose trobesiuose tik stogai.
,Tardymo laiku nukentejusiuju 
žmonos pareiszke, kad ju žuvę 
vyrai jau priesz iszi invyki bu
vo isz minėto dvaro parsivežė 
pianiną, minksztas kėdės ir ki
tus poniszkus daiktus. Toks 
nukentejusiuju pareiszkimas 
kiek palengvino kaltinamųjų 
padėti ir sprendimo turini — 
teismas gerai iszžiurejas byla 
kaltinamuosius Joną ir Kaži 
Sviglinskus nubaudė po vienus 
metus paprasto kalėjimo, bet 
nuo szios bausmes lygtinai at
leido, jei per tris metus nenu
sikals.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke jj 
moterems. Prieinamos JĮ. 
prekes.

DU OFISAIt 
MAHANOY CITY j 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
____ BeJi Telefonas §32-< __

Isz Visu Szaliu
NUOTAKA DINGO

TUOJAUS PO VINCZEVO- 
NEI DINGO ISZ NAMU

Besancon, Franci j a.— Ketu
rios sanvaites adgal, atsibuvo 
vinczevone Givono Savon, bet 
ta paczia diena nuotaka dingo 
isz namu nežilie kur, ir tik ana 
diena likos surasta pusgyve 
ant sziaudu tėvo tvarte. Kada 
josios užklausta: Kokiu budu 
in czionais gavosi, tai negalė
jo iszreikszt kokiu budu ir kas 
ja in czionais 'buvo atvedės.

Po keliu valandų laiko, ka
da sveczei szoko ir linksminosi 
keli žmonis patemino kad 
nuotaka nežine kur dingo. Jau
nikis mane, kad jo draugai pa: 
sieme ja ir paslėpė ant juoko, 
bet prisiartinant vakarui, pra
dėjo visi nerimaut ir jeszkoti 
po visa apylinkia. Už sanvai
tes laiko, net grabaliojo arti
moje upeje su vilczia suradimo 
nuotakos lavono, bet visi jesz- 
kojimai nuėjo ant niek.

Tik tada jeszkotojai užėjo 
ant josios pedsakio, kada jos- 
mylimas szunytis nuolatos 
staugė prie tvarto, ir tik tada 
dasiprasta gal jijl randasi 
tvarte;—ir ten ja surado kone 
pusgyve.

Užklausta, del ko ji tenais 
radosi, — nuotaka negalėjo 
ant 'to klausimo atsakyti. Tė
vas tvirtino, gal jiji turėjo ap
sirgti priepuoliu ir kad neduo
ti suprasti tai vyrui, nuėjo in 
tvarta ant pasilsio ir isz tenais 
negalėjo iszeiti nes neturėjo pa 
jiegu. Jauna motore yra blo
gam padėjime ir kaip rodos tu
rės mirti.

ŽUDINTOJAS
26MOTERIU

UŽMURINTAS GYVU UŽ ’ 
BAUSME.

London, Anglija. — Žinios 
pranesza isz Marabekash, Ara
bijos jog sziauczius Agaffa Ma
serati, kuris buvo nužudęs 26 
moteres ir ju lavonus paslėpė 
visosia dalise namo ir ant kie
mo, likos baisiai nubaustas už 
žudinstas. Vietoje nukryžia- 

' vojimo kaip tenais yra baudže- 
mi žudintojai, tai sziauczius li
kos nusprenstas ant užmuri- 
nimo gyvu. Isz pradžių sziau
czius per 2 dienas baisia klykė 
be paliovos bet 3czaia diena jau 
nebuvo girdėt jokio balso isz 
tos pecziures kurioje buvo už
mūrytas. Kada atplesze mūra 
in sanvaite laiko, pirsztai žu- 
dintojaus buvo sukandžioti o 
plaukai iszpeszti laike baisiu 
kaukiu kokias žadintojas turė
jo nukensti. ,

Szuo iszdave slaptybe tuju 
žudinscziu, nes atkasė viena 
isz duobiu, kurioje buvo pa
slėpta viena isz moterių, isz 
neszias viena ranka ant uly- 
czios. Palicija užteminus ran
ka, pradėjo daryti tyrinėjimą 
ir tokiu budu užėjo ant pedsa
kio žudintojaus.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa 

I Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
' nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojads in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

DAUG LINKSMIAU.

Vienam žmogeliui mirė pati; 
trumpam laike dvasia paezios 
atėjo pas ji nakties laike. Vy
ras pamatęs užklausė jos:

— Ar tai tu Mariuk ?
— Taip, tai asz esmių. ’
— Ar tau linksmiau dabar 

negu kaip su manim gyvenai?
— Taip, daug linksmiau.
— O kur dabar būni,
— Pekloj!, .atsake motere.

Gud-bai, Džianuk!.. ’

“Labai Geras Vaikas”

Tarp tukstaneziu paveikslu 
nutrauktu Najorkiniu vaiku 
kurie lankosi in publikines mo
kyklas, geriauses yra szitas ku
ri visi daraktorei užvardino: 
“Labai Geras Vaikutis.” Jis 
aiplaike pirma dovana.

Tariasi Kaip Užlaikyti Taika Tarpe Sklypu

DARBAS BEPROCZIO 
BROLIO.

Szverin, Vok.—Suims dvar- 
pono Strembergo, sirgo ant 
proto ligos. Ana diena jaunes
nis jo brolis nuėjo ant virszaus 
pažiūrėti serganczio brolio. Ta
sai staigai paszoko isz lovos su 
peiliu rankoje su kuriuom su
badė ji mirtinai. Broliui pa
sisekė iszeprukti isz ranku pa
siutėlio ir nubėgo žemyn. Pa
siutėlis pradėjo vytis paskui. 
Ant galo jaunesniam broliui 
pasisekė isztraukt isz rankos 
peili. Pasiutėlis pradėjo bėgti 
paskui tęva, in kuri paleido ke
lis szuvius užmuszdamas ji ant 
vietos. Paikszas vėliaus su- 
gryžo in savo kambarį ir tenais 
nusiszeva _ ....... — -

Karalius Gustavas, isz Szvedijos, ant deszines pu«es, su 
savo ministeriu Albu Hansson, tariasi apie taika tarp Norve
gijos, Szvedijos ir Denmarko kad užlaikyti tarp saves taika 
ir J<ad padaryti užganadinanezia taika tarp Rusijos ir Finlan- 
dijos užganadinaneziai ir kad paliautu tolimesnio praliejimo 
kraujo, _______ .-----
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