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PENKIOS SENOS MOTERES SUDEGE 
--------O--------

Szv. Pranciszkaus Prieglaudoje Kilo Ugnis

MOTERES llsz Amerikos

AR VOKIETIJA SUMUSZ ANGLIJA? 
--------o--------

Sako Hitler’is, Kad Anglija Puls In Deszimts 
Dienu Po Užklupimui, Po Tam Imsis 

Už Amerikos

10 LIKOS SUŽEISTOS.

I Cincinnati, Ohio — Praeita 
Petnyczios nakti kilo ugnis 
prieglaudoje Szv. Prancisz- 
įkaus del senu žmonių, kuriame 
pražuvo penkios senos mote- 
ies ir deszimts skaudžei apde
gintos ir sužeistos. Viena isz 
įsenukiu, Julija Waechter, 78 
metu mergina, pirmiausia su
uodė durnus ir liepsna ir tuo- 
jaus davė žinia kitoms kad 
įbėgtu laukan. Ugnagesei nau
dojo kopeczes nes trepai buvo 
jau sudege. Viena isz moterių, 
kuri svėrė apie 300 svaru, likos 
nuleista su virvėmis isz degan
čio namo.

Kambariuose radosi po sze- 
Iszios moteres, todėl kilo didelis 
fsumiszimas ir nežinojo kaip 
jgialbetis isz liepsnos. Devynio
lika kompanijų ugnagesiu pri
buvo gesint liepsna. Daktarai 
ir norses atvažiavo isz* visu li- 
gonbueziu apžiūrėti sužeistą
sias moteres.
[Ugnis buvo viena isz bledin- 
giausiu kokia kilo sziame mies
te in laika 27 metu. Ligonbute 
ir prieglauda del senu žmonių 
jrandasi po valdžia Szv. Pran
ciszkaus vienuoliu.

VOKISZKI T A R N AI IR 
TARNAITES PRASZALIN-

TI NUO DARBU.
New York. — Sujeszkojimo 

darbininku ofisai sako buk 
žmones pradėjo praszalinet 
[Vokiszkus tarnus ir tarnaites 
tnuo visokiu darbu ir sunku 
jiems aplaikyti kokius darbus 
del Vokiecziu nes žmones sako 
lead bijo turėti pas save tokius 
[tarnus kol kare Europoje pa
sibaigs. Daugelis Vokiszku 
žmonių jau praszalinti nuo dar
bu o tarp tu ir senos poros ku
rios radosi ant tarnystes pas 
Amerikonus daugeli metu.

ATIDARYS DIRBTUVE 
LAIVU.

Philadelphia, Pa. — Isz prie
žasties kares ir statymo dauge
lio nauju laivu, sena dirbtuve 
laivu Cramps Shipyard vela 
pradės dirbti laivus kaip tai 
laike paskutines Svietines Ka
res. Po karei dirbtuve buvo su- 
[bankrutinus isz priežasties sto- 
jkos kontraktu ant dirbimo lai- 
yu.

VADINOSI VOITKEVICH, 
DABAR SZUNISZKAI PRA

MINTAS “BOW WOW.”
Moscow, Idaho — Kada stu- 

Įdentai ji iszrinkinejo pirminin
ku Idaho Universiteto, keli ne
galėjo isztarti jo pravarde, 
{Stanislovas Voitkevicz, tada 
[tasai neiszmanelis atsistojas 
•tare in savo draugus: “Vadin
kite mane tiktai “Bow Wow” 
įr bus all rait.” Likos iszrink- 
jtas pirmininku savo klases su 
įszuniszka pravarde.

NELAISVE PAS 
TETA

PER 20 METU BUVO NE
LAISVĖJE PAS SAVO TE
TA, ANT GALO NEGALE 
DAMA NUKENSTI TOJO 
GYVENIMO, NUŽUDĖ JA.

Ansted, W. Va. — Neturėda
ma jokios laisves pas savo teta, 
nuo kada turėjo vos septynis 
metus, norints jos tėvai paliko 
jai gana dideli turtą, bet būda
ma po apgloba savo tetos, ne- 
aplaikydavo ne centelio ant sa
vo reikalu ir negalėdama il- 
giaus nukensti tosios nelaisvės, 
27 metu Nellie Braley, nuszo- 
ve savo teta dviem szuveis isz 
revolverio ant smert. Kada 
mergina likos nuvežta ant pali- 
cijos stoties, apsakė apie savo 
gyvenimą sekaneziai:

'“Mano teta nepavelino man 
praleisti ne penktuko, niekad 
nemaeziau krutamuju paveiks
lu, negalėjau nusipirkti nieko 
naujo tik turėjau neszioti ka 
man pasiūdavo isz savo senu 
szlebiu ir iszrodžiau kaip sena 
boba, žodžiu, buvau jos tikra 
nevalninke, dirbau viską ka 
tik man uždavė, kantriai, bet 
ilgiaus negalėjau nukensti to
kio gyvenimo nes mano jau- 
nysta spyrėsi kitokio gyveni
mo. Kada teta užmigo, pa
ėmiau revolveri ir paleidau in 
ja du szuvius.”

Mergina pasiliko sieratele 
kada turėjo vos septynis me
tus. Tėvai jai paliko daugiau 
kaip 20 tukstaneziu doleriu 
bet tieji pinigai užaugo ant 38 
tukstaneziu doleriu, isz kuriu 
mergina neaplaike ne centelio. 
Jos brolis, turėdamas 14 metu, 
pabėgo nuo tetos ir nuo tos die
nos niekas apie ji negirdejo lyg 
sziai dienai. Mergina likos pa
statyta po kaucija ir likos pa
leista. Manoma kad ja teismas 
paliuosuos.

PALEISTAS ISZ KALĖJI
MO, VELA NUŽUDĖ DU.
Buffalo, N. Y. — Pranas 

Svionte'k, 19 metu, prisipažino 
palicijai buk jis nužudė savo 9 
metu broliuką ir 11 metu sesu
te, tuom paežiu budu kaip nu
žudė kita savo broliuką tris 
metus adgal. Abudu kūnai li
kos surasti kraujuose lovose. 
Jaunas žudintojas likos iszleis- 
tas ant paroles isz kalėjimo 
praeita meta už nužudymą sa
vo 17 metu brolio, Leono, su 
kirviu, sukapodamas ji baisei 
kada tasai miegojo. Kada pali- 
cija užklausė jo kodėl taip pa
dare, tai aisžkino kad likos tan- 
kei per savo patėvi prikalbin
tas kad nužudytu sesute ir bro
liuką. Patėvis likos uždarytas 
kalėjime lyg tolimesniam tyri
nėjimui.

VOKIECZIAI * BOMBARDAVO 
ANGLISZKUS* MIEŠTOS

■m

Italija Neteko Daugeli Ero- 
planu --- Angliszkas Karalius 

Vos Neužmusztas
ANGLIJA SZAUK1A REZERVISTUS

Anglijos Karalius Vos 
Apsisaugojo Nuo 

Bombų
London. — Karalius Jurgis 

vos apsisaugojo nuo mirties 
kada Vokiszkas eroplanas 
bombardavo aplinkine kurioje 
karalius radosi peržiūrėdamas 
savo kariuomene. Karalius ta
me laike apvažinėjo su auto- 
mobilium kariszkas vietas, ka
da viena isz Vokiszku bombų 
krito artimoje. Karalius, ap va
žinėja amunicijos dirbtuves 
kad užakvatyt darbininkus 
prie darbu amunicijos ir gink
lu. Bet kur toji vieta buvo tai 
cenzūras neiszdave.

j. ,

Italija Neteko Daug 
Eroplanu Ir Laivu

Rymas, Italija. — Italija in. 
laika dvideszimts dienu, nuo 
kada inženge in kare, neteko 
daug er,oplanu ir apie 200 le
kiotoji!. Italiszkas laivas “Pa
ganini” likos paskandyt.as per 
Anglikus ant kurio radosi apie 
tūkstantis kareiviu ir laivoriu 
isz kuriu žuvo apie trys szim- 
tai kareiviu ir laivoriu.

Bomba San Francisco 
Iszkilmeje

San Francisco, Cal. — Kas 
tokis davė žinia per telefoną 
virszininkams iszkilmes buk 
bus padėta bomba po Francu- 
ziszku namu ir liks isznesztas 
in padanges bet lyg sziam ra- 
szymui niekas neatsitiko. Pali- 
cija likos padauginta prie tojo 
namo ir sergsti ji diena ir nak
ti.

Szeszi Vaikai Užtrosz- 
ko Ant Smert Nuo 

Gazo

New York. — Szeszi vaikai, 
nuo 4 lyg 12 metu, likos už- 
troszkinti ant smert o ju moti
na, Mrs. Louisa Nicosia, isz 
Bronx, randasi ligonbuteje ir 
kaip rodos pasveiks. Motina 
badai sirgo proto liga ir nese- 
nei likos paleista isz pamisze- 
liu namo. Vyras tame laike lan
kėsi pas savo serganezia moti
na ir kada sugryžo namo, rado 
visus bė žado.

Anglija Szaukia Re
zervistus Nuo 12 Lyg 

32 MetuI
London. — Anglija pradėjo 

mobilizuoti jaunus vyrukus 
nuo 12 lyg 32 metuj in kariuo- 
meniszka tarnysta ir tokiu bu- 
du ketina suszaukti apie puse 
milijono vyruku an| tarnystes. 
Anglija pasirengineja visokeis 
budais nuo užklupimo per Vo
kietija kuri kerszina pradėti 
savo darba už dvieju sanvai- 
cziu.

Artimoje Kiel ir Emdeno 
Anglįkai suszauda. asztuonis 
Vokiszkus eroplanus.

Drebėjimas Žemes 
Alaskoje

New York. — Smarkus dre- 
bejimas žemes likos užregis
truotas per instrumentus buk 
Alaskoje buvo jaueziama smar
kus drebėjimas žemes bet kiek 
padaryta bledes tai lyg sziol da 
neisztyrineta.

ŽINUTES
Chicago. — Demokratu kon

vencija prasidėjo Panedeli, ap
rinkti kandidata ant preziden
to. Badai prezidentas Roose- 
veltas iszreiszke savo nuomone 
kad vela priims nominacija ant 
prezidento.

Wilkes-Barre, Pa. — Tūlam 
sztore buvo iszpardavinejimas 
szilko ant kurio susirinko dau
gybe moterių isz viso pavieto. 
Susigrūdimas buvo taip dide
lis kad net 14 moterių likos su
žeistos ir nuvežtos in ligonbu- 
tes. ,

New York. —Kas tokis pa
dėjo dinamitine bomba Žydisz- 
koje szkaloje bet likos in laika 
surasta ir inteikta palicijai ku
ri jeszko kaltininku.

Kingston, Pa. — Czionais 
virszune žemes pradėjo slinkti 
in Anthracite Coal kasyklas. 
Daug pamatu ir vandeniniu 
paipu sutruko. Miestas innesze 
skunda ant sulaikymo tolimes
nio kasimo anglių isz tuju ka- 

i sykiu.

Vokiecziai Bombarda
vo Angliszkus Miestus

London.’ — Vokiszki eropla- 
nai bombardavo Angliszkus 
pakraszczius per visa diena ir 
nakti, užmuszdami daug žmo
nių. Viso net 22 eroplanai li
kos nuszauti — Vokiszku ir 
Angliszku. Negana kad Vokie
cziai bombardavo miestus bet 
ir beganezius žmones. Pietinėje 
dalyje Anglijos likos užmuszta 
apie 30 žmonių ir daugiau kaip 
szimtas sužeista. Vienam mies
te likos iszneszta kelios ban- 
kos, bažnyczios ir daug namu. 
Aplinkinėje Boulogne kelios 
eksplozijos suardė daugeli na
mu.

Vulkanas Atsigaivino 
70 Žuvo Ir Daug Ne

surandama
Tokio, Japonija. — Didelis 

vulkanas, Miyake, vela atsigai
vino ir pradėjo spjauti isz sa
ves lava ir ugni. Apie 79 žmo
nes pražuvo ir daugelis nesu
randama. Ant tosios salos ran
dasi apie 5,000 gyventoju.

Per Rinkimus Kuboje 
Užmuszta Keli Žmones

Ir Sužeista 30
——• *

Havana, Kuba. — Laike rin
kimu prezidento ir kitu virszi- 
ninku, kilo musziai po visa sa
la su toms pasekmėms kad ke
li žmones likos užmuszti ir dau
giau kaip 30 sužeisti visose 
provincijose. Kandidatas Fui- 
gecio Catis badai bus iszrink- 
tas prezidentu.

104 Metu Senuke Mirė
Pocomoke City, Md. — Vie

na isz Marylando seniausiu gy
ventojų, Mrs. Amelia Gunby, 
nigerka, turinti 104 metus, įpi- 
re czionais po trumpai ligai. 
Gimimo metrikai parodo buk 
motere gimė 19-ta d. Augusto, 
1835 mete. Velione paliko tik 
viena sunu.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

PAVOJINGAS
PADĖJIMAS

AMERIKA PRIVALO GE
RAI APSIŽIURET IR 

GINKLUOTIS.

Sziadien visas svietas laukia 
užklupimo ant Anglijos pagal 
apskelbimą Hitlerio pranasza- 
\ imo, kuris ketina užeiti in ko
kia deszimts dienu arba in ko
kia dvi sanvaites bet Rusijos 
padėjimas ne yra taip tvirtas 
todėl Vokiecziai prailgys už- 
klupima ant Anglijos. O gal 
tame yra ir kitos svarbios prie
žastys kaip Mussolini nes Tur
kai taipgi kerszina Italijai isz. 
visu pusiu ir tas gal sulaikys 
Hitlerį nuo užklupimo.

Trys tukstanezei eroplanu 
ketina bombarduot isz oro ant 
Anglijos diena ir nakti per sze- 
szes dienas ir naktis o priek 
tam bus naudojama trneinanti 
gazai ir kiti velniszki inrankei. 
Po tam laikui Hitleris ketina 
visiszkai sunaikint Anglija ir 
be jokiu kliucziu gales nuga
beni savo vaiska per Anglisz- 
ka kanala. Bet isz kitos puses 
galima tikėtis kad ir Anglija 
nesnaus ir ginsis su panasziais 
ginklais priesz savo nevidoną 
kurie turės taipgi gintis.

Tebyre kare nepasibaigs ant 
Anglijos. Ales czionais Ameri
koj neprivalome sėdėt malszei 
nes jeigu Anglija bus supliek
ta, tada Hitleris kreipsis in 
Amerika ir pareikalaus 12 bi
lijonu doleriu aukse, kuriuos 
Allijentai turi sudeja czionais 
bankose. Pranasza ujama kad 
kare Anglijoj pasibais apie Au
gusto menesyje.

Jeigu Suv. Valstijos nebus 
pasirengia ant kares iii atei- 
nanezius tris menesius tai nors 
privalo rengtis in laika o jeigu 
tai nepadarys in tris menesius 
tai paskui bus per volu rengtis 
ant apsigynimo nuo nepriete- 
liaus. Amerika turi turėti szia- 
dien nemažiau kaip milijoną 
kareiviu ir turi būti padalinti 
ant keturiu divizijų. Taipgi 
ape 40,000 eroplanu ir dvi mil- 
žiniszkas f lotas — viena ant 
Pacifiko o kita ant Atlan'tiko 
mariu. O kas kiszasi apsigink
lavimo, tai užims daug laiko 
pakol Amerikoniszki fabrikai 
gales pristatyt užtektinai ka- 
riszko materijolo ir iszlavint 
kareivius.

Isz to duodasi matyt kad 
Amerikai gresia didelis pavo
jus nes jeigu Amerika nebus 
pridereneziai apsiginklavus tai 
Japonija, Hitleris arba Musso- 
linas galėtu lengvai siekti ant 
szitos dalies svieto, musu že
mes, nes jiems negrasina jokis 
pavojus ir galėtu paimti ka tik 
nori.

' Tiesa yra, kad Amerikonai, 
kaipo ir laikraszcziai, apie tai 
nieko nedaro ir malszei sau gy
vena visai nesirūpindami apie 
dideli pavoju kokis kožna die
na gali būti didesniu ir pavo
jingesnių del Suv. Valstijų.

Taip apraszineja Norman 
Alley, gerai žinomas laikrasz- 
tininkas, kuris keliavo po visas 
dalis Europos ir žino gerai te- 
naitini padėjimą ir ant susirin
kimo laikrasztininku Chicagoj, 
apsakė sziadienini padėjimą 
Europoje ir dideli pavoju lime
rikai.

'Taigi, laike pakajaus, buki
me pasirengia ant kares!

KEPALĖLIS DUONOS JAM 
KASZl’AVO 30 DIENU 

IN KALĖJIMĄ.
Jersey City, J. — Bert 

Stettler dirbo prie czionaitiniu 
doku o neturėdamas darbo pa
kliuvo in beda. Sarmatinda- 
mas ubagaut, vaikszcziojo po 
koki darba bet tame neturėjo 
giliuko. Eidamas namo, maus
tė apie atemima gyvasties ir 
užbaigima visu”svietiszku var
gu bet tame jo akis puolė ant 
dėžės su duona prie groserszto- 
lio. Netemindamas ant nieko, 
paėmė kepalėli duonos, perlau
žė ir pradėjo valgyt, neužte- 
mindamas kad szale stovi pa- 
licijantas ir ant jo akyvai žiu
ri. Kada likos nuvežtas pas 
magistrata, likos nubaustas 
ant deszimts doleriu o kad pi
nigu neturėjo užmokėti baus
mes, likos uždarytas kalėjime 
ant 30 dienu. Bert padekavojo 
magistratui už tąja dovana.

NUŽUDĖ SAVO DUKTERE 
KAD JI NEMYLĖJO.

Philadelphia, Pa. — Nuva
žiavęs in Valhalla, N. Y., parsi
vežti savo 15 metu dukrele, 
Melba, isz prieglaudos del ap
leistu mergaieziu, Sirijietis, 
Juozas Moshell, 48 metu, atė
jus in prieglauda pareikalavo 
kad jo dukrele važiuotu su juo 
namo nes jis labai pasiilgo jos. 
Dukrele labai bijojo tėvo ir už
sispyrė nevažiuoti su juo na
mo. Tėvas tokiu pasielgimu 
mergaites insiuto ir paszauke 
in vienuole kuri atvedė mer
gaite pas ji: “Ji manės dau
giau nemyli, todėl asz jai už 
tai atsimokėsiu.” Su tais žo
džiais iszsitrauke revolveri isz 
kiszeniaus ir paleido szuvi in 
duktere u'žmuszdamas ja ant 
vietos. Kada vienuole iszbego 
szaukti pagialbos ir sugryžo, 
mergaite 'buvo negyva o prie 
jos kojų gulėjo mirsztantis tė
vas kuris save taipgi persiszo- 
ve.

§ Ne visados mylime tuos 
kuriais gėrimės ir nevisada 
mus myli tieji kurie gėrisi mu
mis.
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kenezia ir tiktai geidžia kad110^ W T1T/Y0
Amerika, butu instumta in ka-Į 1^Į I g p I I I V1 
re tiktai del biznio. Anglikai | 
labai neapkenczia vargingos*Kas Girdėt

--------------------------- - . ---- I* W •

^ Įklasos žmonių, panasziai kaip NUŽUDĖ SAVO
I Indijoj pon~ 

laiko ant darbo, laiko ant pa- prascziokeliu. 
silsio, laiko ant pasilinksmini-

'Turime laiko ant visko neapkenczia

Apie tai jau persitikrino ir
VYRA KIRVIU

Mika ir daug kitu “ciciliku” 
rasdavo pas ji prieglobsti. 
Nors velionis buvo daug nusi
pelnęs bet amželi baigė vargin- 

I gar, vaiku neapkencziamas. 
‘Teisingiems žmonėms pagarba 
visur vienodą.

MANO MECINIS 
JUBILEUSZAS

DZUKISZKAI

mų, laiko ant miegojimo, žo- gyventojai to-l PASLEFE PO GRINDIMIS
džiu, laiko ant visko. • .....................
* Sziųo.se laikuose gyvenimo |3aįmes ų- pradėjo neapkensti 
musu sutinkame su visokiom į Amerikonu kad mes jiems ne- 
atmainom musu papratimuose, padedam szioje kareje. Londo- 
Jeigu mus patinka giliukis, ta- ne gajima girdėt kalbąiicziąs

del ponulei pradėjo drėbėt iszi

ĮĄH! Tu iponedzie, nei neapsi-

da džiaugiamės — jeigu negi- 
liukis, tai nuliūstame.

Vieniems nubosta gyveni
mas tai patys sau užduodamo 
klausymą: “ko asz czion atė
jau ant svieto?’’Kiti vela klau
sinėja, kam turi mirti?

Czia ..nėra laiko apie tokius 
niekus maustyti nes tai tusz- 
czios svajones 
nimąs ant to per trumpas.

Žmogau, atsiminkie apie tai, 
kad tavo gyvenimas turi at
siekti savo tikslą, turi savo 
ženklyvuma.

Ątejai ant szios aszaru pa
kalbęs ne tiktai su gyvasczia 
bet ir su paskutiniu tikslu — 
todėl skubinkis in ten...

Iszpildykie valia Dievo taip 
; kaip medžiai, kaip augų ules vi
sokios pildo gamtos valia. Me
džiai iszduoda vaisius tenais 
kur isz valios gamtos iszaugo 
— nerugodami visai ant savo 
paskyrimo. Tai kam tau žmo
gau rugoti ant savo paskyri
mo — dalies ?

Jeigu tavo gyvenimas yra 
tuszczias tai per tavo locna kal
te — tu pats ji isztusztinai.

Jeigu da esi pacziame drūtu
me, tai da viltis tavo ne yra tau 
dingus. Pabusk isz to tingaus 
miego, nesirupinkie nes rūpes
tis labiausia naikina žmogui 
sveikata ir gyvasti, žiūrėki e 
drasei gyvenimui in akis ir s u 
drąsumu žengk pirmyn o da- 
eieksi savo tikslą. Kada dasi- 
irsi in paskirta tikslą, busi už- 
ganadintas ir tada persitikrin
si kad ne ant tuszezio Dievas 
tave leido ant szio svieto.

.. Brolau, bukie linksmas — 
pasirodyk visądos- priesz savo 
ųrtipia linksmu peš verksnio 
ųigįąą neap'keųczią. Gyvatą 
žųiogąųs yra gera — gyvata 
yra pilna gerybes o ant galo 
“kąi-p pąsiklosi, tąip iszsimie? 
gosi/? - • ■ . - •

piktai bukie drasum ir tei
singu o nepražūsi ant svieto, 
taip, kaip ir daugelis kitu ne
pražuvo dasidirbdami nemažo 
turtelio ir gerbūvio.

, Yra žmonią kurie lyg senat
vei įr lyg ųip.ępt neiszmųk'sta. 
.Ant gyvenimo kelio neiszsilai- 
kysį,, lankei ir ant sziąųdelio 
suklupsi. Juk mirties neiszsi- 
saugosi, nuo jos niekus ųepasį- 
slepsi. Jeigu geidžiate sulauk
ti senatvės, turite, guzutes ne-, 
įraukti nes girtuoklis gręitąį 
pasens ir ilgai negyvens.

- mums gyve-

Turtingi Anglikai neapken
czia Amerikon u!

Taip apraszineja pana Vivi
ana, Keliems kuri neseųei ąu- 
gryžo kelionėje po Europa ku
ri persitikrino buk geriausia 
butu kad Suv. Valstijos nesi- 
kisztu in tebyri kruviną Euro
pos szoki nes tai yra tiktai ko
va tarp biznierių. Pana Kel
iems, būdama elektrikiszku in
žinierių, nesenei buvo nuplau
kus in Anglija parduoti karisz- 
kas intaisas ir laike savo buvi
mo Anglijoj, persitikrino buk 
Angliszka aristokracija, aroa 
goaįsgką kląsą mus labai neap-

! Kaip cik aszai per langu in-! mys: vienu neszcespiu pralei- 
Sl’itaU, Zuiub uuua pirozjvjiv,. 
prieg many su ražu ir kaip dau ' 
man per akis szruoc, kaip dau j
szuruoc, aszai cik raitausi kaip j vas o gyvascis mano kabo kaip 

|rabokas ant padlagos. Netekys 
(cerplyvascies asz cik strakc!
atsistojau ir suszukau: Boba, 
ar tu pasiutai? Ar tu nežinai, 
kad aszai daktaras ? Ir kaip ro-

žaras boba priszoko' dzin, žaras lendu ing kitu, o tu 
praleidzys, vėl ing kitu, ir taip 
aszai kentėsiu koliai busiu gy-

ant pastaranko jai cik mani 
kas kulokais ne užpampys kaip 
szventu Sceponu akmenais.

O, ponedzie! Priduok man 
cerplyvascies visus cuos pri
potkus isz-kencec. Kuom dau
giau aszai ju iszkencesu, po 
smert man raiks mažau kencec.

Paslikic visi su ponu Dzievu 
o kaip mani kas užplampys, 
nepamirszkic už mani sukalbec 
kelis zdrovasninkus.

žurej kaip cielas metas apsi-l 
suko o kiek tai sopėjimo man 
raikė praleisc per tu metu! Nei i 
szurpulas mani nukrato kaip Vas> llu0 lov°s cik stryke, kaip 
acimenu mano didzely pripot
ku ku tai turec parsej man per
eitu vasarų Vernonil krumu- 
cziuosi.

Vienu rozu pavalgys asz d 
Svidarskio restorcike kiaulių 
uųdzegu ir kopuseu su bincais, 
usimaniau pasivaikszczioc ant 
spaciero. Pasėmiau aszai sveci- 
mą bobų ir nusivedžiau ing 
krunančius. Acisedom abudu, 
nu ir valiai aszai jai poryc apei 
divorsus, czitoc isz kiąuleivio 
apei savo mokslu ku tai iszmo- 
kau kamasziu szapej. Porinu 
aszai jai kaip mum bus puiku 
gyveno kitam miešti, kaip mu
du tynai iszvažiuosim, o jinai 
klauso many ir net seile rija, 
kad žinocai braciszkau.

Cik kažkas už many sudun- 
dej ir priesz mano akuliorius 
pasirodė vieno dzikto vyro 
dzelnas! Kaip jis žiebs man 
žandon, žaras, mano akulioriu 
puse nupuolo žaipen... Kaip 
dau kitu rozu, mano szaud?i- 
nis kepeluszis nųsrito po mano 
ilgu nuog vieno ąrszinp kama- 
szu... Kaip dau per ausy, man 
net smurglis per zubus nusdrie- 
kej ir daug žiežirbų isz akiu 
man pradej byrec... Mislinau 
aszai, kąd visas Marcinkonis 
pas mani atvažiavo ing vakaci- 
ių-

Nu, nėra rodos, mislinų sau, 
raikia bege kur paskavoc. Pa- 
sleidaą aszai nuog rozu risčia, 
paskun zovadų. Begu aszai uly- 
ciu, be kepeluszio ir be akulio
riu ir pac nežinau kur begu ale 
begu visciek, kiek mano viekas 
man leidžia o isz mano szner- 
viu net žiežirbos pilcis pradej 
o dūmai tai ruko kaip isz berži
nes liulkos mano dzieduko po 
szpitoli.

Begau aszai usimerkys ir 
iszsižiojys, kaip szveąto Jur
gio arklys ant smako labono! 
Begys aszai per kelis stundus, 
pamačiau bączku su pelenais, 
ir cik nuog vienu rozu — 
strakc! užkppau ant baczkos 
virszaus ir vali dairycis aplin
kui. Nuogt rozu aszai mislinau 
kad tai čia mano lovele, bet 
dzirstelys augszcyn, paregėjau 
koky tai isz bletos kilbasu pa
darytu ir tuoj nieku nelankys 
cik lape, apskabinau jy ir pra
dėjau sliubkc augszcyn prieg 
atidaryto lango, nieko daugiau 
nejausdamas cik ausies ir žan- 
dzinio sopėjimu.

Prisliuokys aszai langu mis- 
linu sau, čia man scescis bus. 
Lyu, -sakau, vidun paskavoc. 
Kaip cik vienu kojų pakėliau, 
nuo kitos cik kažkas lape man 
vienu kamaszu ir nutraukė. Pa
žiurėjau žamen ir paragejau 
didzeli kudlotu szuny su mano’denciju ink kiauleivy, poryda- 
kamaszu dantyse; bėga jis uq- 
dzegu parietys su mano kama
szu ir ku tai sau po nosių mur
ma. Nu, ku daryc! Kad ir su 
vienu kamaszu, mistinu sau vis 
ciek raikia gel'bec savu skuru. 
Astražnai apsidairys ar kas ne
mato, inkiszau savo labonu per 
langu vidun, ir ėmiau dairycis 
kaip kacinas priek lasziniu 
žirgliodamas o kad raikej la
bai skulbyc, tai ir nepasjutau 
kaip uždrožiau per langu su 

nis daug yra prisidejas ppieĮ daktoriui užsimoka raszyti tei-, alkuniu taip scipriai, kad net

Į kur radosi PER VISA AR TEISYBE

ponulius: “Laikysimės kol ga
lėsime, po tam lai dvi geltonos 
tautos — Amerikonai ir < 
nai patys ėdasi tarp saves. ’ ’ Ir 
tąi Anglikai mus prilygina 
prie geltonos tautos — 
ženklina kad mes esame 
kais!

SANVAITE. į UŽSIMOKA RASZYTI
LAIKRASZTYJE? kacinas nųog lasziniu, vyras 

su didzeliu kuloku, ir kaip dau 
man sprandon, aszai — žlekc 
ant padlagos... O zbavicieliau! 
Kaip jisai eme mani spardzyc, 
kaip eme kulokais per manu 
kupru paivyc! Ir vis szaukda- 
mas: Tu sako, valkijosi, ar lė
tokas tavi čia mano pirkcion 
per langu ingrudo ?

Aszai nemacydamas zbave- 
nios, puoliau ant kulnu ir ap- 
kabinys ju kojas, pradzejau 
bųcziųoc ir praszyc: Dzeduli 
mieliausis, cik nemuszk mani, 
cik pasgailek mano gyvąseies, 
cik niekam neporykic apie ma
nu pripotku susiedam, cik pa- 
leiskic mani, aszai aisu ciesiok 
ing savu pirkciu, cik susmilda- 
mi mani paleiskic.

Paskum tas dziedas su savo 
bubu paemy mani už kaĮnie- 
raus ir atsivedy prieg duru, 
duris atidary, paemej mąni už 
szalbierkos, ir insuky cik — 
szvysc priesienin, kaip klecku 
isz tąrbos, iszmety mani isz 
pirkcios o aszai cik labonu ing 
sienų — trinkę! kaip maskolis 
isz armotos. Čia mano bracisz- 
kai, pąsrodej visas dangus... 
Žvaigždes viena cekej kita lei
dos o aplink mani pasgirdo di
deli susiedų kvatojimai, kaip 
kalakutu Marcinkonyse.

Atidarys akis pamatiąu ao- 
link mani stovinčius susiedus 
ir besjuokianezius. Suomes vi
su vieku aszai grait priszokaų 
prieg savo kamaros dąru ir jas 
atsdarys, inszokau vidun kai]) 
rudžio vejamas ii- užsidarys du
ris per tris dzienas tūnojau 
kaip kacinas ant girnų, nieku 
nevalgys ir negerys, dūmojau 
kaip čia tie visi pripotkai ga- 
lej atsicikc.

Aloj viena boba, kad pamie- 
ruotau jai liežuvy. Pradėjus 
procevoc, jinai many ir kiaušy:

— O kur tavo akuliorai? Kni
ta vo szaudzinis kapeluszis?

— Padaviau Kinczikui isz- 
vanoc — acakiau jai ir viskas 
rodzes pasbaigs.

Atsvilko kita boba ir davai 
many kiauše apie divorsu. Asz 
cik cyliu ir dusauna nieku ne
valgys o ji nesulaukdama ma
nu acakymu ir sako:

— Tu vakar gavai pylos o 
nūnai gausi nuog manu dzie- 
du....

Asz cik — bime! ir parvirtau

Birutes kaime, Garliavos 
valscziuje, netoli nuo Kauno, 
gyveno Arbuszauskai. Arbu-

i szauskas tarnavo “ Maisto ”. redaktoris Pluriksnaitis, labai 
Ja^ o° i •kontoroje, o žmona supyko aplaikydamas daugeli

Adele szeimininkavo. Be to, iliaisizku nuo skaitytoju ir užme
sti jais kartu gyveno Arba- tinejimus, kad neraszo laik- 
szausko motina.

Arbaszauskiene kuri laika 
gyvenusi užsienyje, moka Ang- 
liszkai ir Vokiszkai, be to, bai
gus stenografijos kursus. Ji 
skunsdavusis kąd Lietuvoje 
esą nuobodu, ji norinti iszvyIr
ti in užsieni. Buvo kalbu kad ir 
draugas atsirandas su ja užsie
nin važiuoti.

Gal isz dąlies ir del to, gal 
del kitu priežaseziu, bet Ar/bu- 
szausku namuose taikos nebu
vo, nors abu Arbuszauskai at
rodė lėti ir ramus žmones. Ir 
sztai, Arbuszauskas dingsta. 
Tarnyboje jo pasigendama, 
kaimynai neatkreipia dėmesio. 
Arbuszauskai turėjo dvi duk
reles — viena 3 metu, antrą 
vieneriu metu amžiaus. Dides
niąją dukrele Arbuszauskiene 
iszgąbenus pas savų tėvus in 
Seda, uoszve taip pat buvo pa- 
praszyta iszvykti.

Nužudžius savo vyro, Arbu
szauskiene ir pati nuvažiavo 
pas tęva in Sedą.

Tėvas jos pąkląųses “ar vy
rą nužudei, kad pas mane atva
žiavai?” Arbuszauskiene nuo 
jo klausymų sųmiszus, netekus 
pusiausvyros, pradėjus ner
vuotis ir pasisakė tėvui kad 
vyra isz tikrųjų nužudžius.

Tėvo patariama ji sugryžo 
Kaunan ir atėjo in kriminaline 
policija savo nusikaltimo pra- 
neszti.

Ji smulkiai papasakojo ir nu
žudymo aplinkybes. Lavonas 
buvo kirviu sukapotas ir ras
tas rūsyje ipo grindimis, po nu
žudymo isžbuves jau apie sa
vaite laiko.

Nužudžius vyra Arbuszaus
kiene pradėjo pardavinėti vy
ro drabužius ir kitokius daig
ius “bandeliams'.” Iszparda- 
vineti daigtai surasti.

Arbuszauskiene aiszkinosi 
kad vyrąs nakti norėjas ja už- 
muszti ir buvęs pasiėmęs kirvi. 
Ji isz iszgas'czio apalpus o kai 
atsipeikėjus, ipamaczius, kad 
vyras dukteri muszas. Tada ji 
griebus ta pati kirvi.

Kriminaline policija, pada
lius kvųtą, byla perdavė Kau
no IV apylinkes tardytojui.

Vienais isz. mano draugiai,

kas
szesz-

buvu- 
dabar

Anglija isz.tr eme savo 
si karalių Edwarda o 
kunigaikszti Windsor, in Ba
hamos salas kur jis bus kaipo 
gubernatorius ant 68 tukstan- 
cziu gyventoju. Priežastis tojo 
paniekinimo yra jo Ameriko- 
niszka pati kuri buvo kelis sy
kius persiskyrus ir su ja apsi- 
pacziavo ir net iszsižadejo ka- 
raliszko sosto del jos, pavesda
mas karalysta del savo brolio.

Bahamos salos randasi neto
li nuo Floridos, Amerikos, pa- 
kraszcziu, užsilaiko tiktai isz 
Amerikoniszku keleiviu kurie 
in tenais važiuoja ant vakaci- 
ju. Už savo džiaba aplaikys 
ant meto dvylika tukstancziu 
doleriu isz ko vos galės užsi
laikyti. Angliszka aristokra
tija—ponulei ji bąisei neap
kenczia nuo kadą apsipaczia- 
vų su tąją Apierikonka ir isz
sižadejo karaliszko sostų.

“Vienybe” aprasze apie se
ną Brųoklyno gyventoju, An
driu Kundrotą, kuris ąųa die
na ąpyąiksziczįojo sukąktųves 
savo 75-tų meto amžiaus. Pri
buvo jis i» Ajperika 1888 mete.

Turime primint kad Andrius 
Kundrotą pribuvo in Mahanoy 
City, Pa., kada redaktorius 
“Saules” Franas W. Boczkau- 
skas pribuvo su tėvais in Ma- 
haniju uždėti laikraszti “Sau
le’? ir gerai pažysta poną An
driu Kundrotą.

Toliaus raszo “Vienybe”: 
“Butu labai indomu sužinoti, 
ar daug yra Amerikoje tokiu 
veteranu. Taip yra. Vienas isz 
ju yra redaktorius “Saules”, 
Uranąs W. Boczkauskas, kuris 
su tėvais pribuvo iii Amerika 
1875 mete ir czionaįs jau per
gyveno 60 metu, kuris per taji 
ląika perleido gero ir blogoj 
jųate vąj-gų ir geroves ir kaip 
įpusu griųorelei atkeliaudavo 
ią Ameriką, tai ne viena atve
dė pas tėvus nuo stoties kad 
apsaugoti juos nuo persekioji
mo svetimtaueziu. Atsimena 
Jaug inyykiu isz sąvo jaunu 
diegų-

Iszmintingi Žodžiai

MIRĖ SZĮMTA-METIS 
- SENELIS.

Žemaįcziu Kalvarija. — Ge
gužio 5 d., mirė seniauses apy
linkes ,gyventojas, Kazimieras

§ Kožnas piivalo nuszluot vieszniauskis, sulaukės 97 me
nuo savo duriu szaszlavas.

§ Maszna, kuri yrą pripil-Į.iiavės prie trijų valdžių seniū
nu—Rusu, Vokiecziu ir Lietu
viu. Jo tarnyba labiausiai at
mintina prie Vokiecziu nes 
Kalvarijoje vieszpatavo pagar- 
sejas engėjas Klara, bet velio
nis taip sugebėdavo padėt ūki
ninkams' iszsisu'kti isz invai- 
riausiu bedu, kad nei viena 
karta Vokietis nesuprato, kad 
yra apgaunamąs. Be to, velio-

dyta per kitu skriaudas, yra 
tuszczia.

tu amžiaus. Velionis buvo tai-

rasztije teisybes, todėl nutarė, 
iszpildyt meldimą savo skaity
toju ir raszyti tiktai teisybe ir 
daugiau nemeluok
Saika kąntrylbes redaktoriaus 

Pluniksnaiczio persipyle ir pats 
taire in save!; “Kodėl asz tniriu 
raszyti teiisybia? Bet jeigu 
skaitytojai įpriverczia mane ra
szyti teisybe, tai ja gaus !

Ateinancziam numarije laik- 
raszczio talpinos! sekanezios 
žinutes:

“Jonais Bananaitis, tingin- 
iąųsias kromininkas mieste, 
iszkeliavo in New Yorka ant 
vakaciju nes nenorėjo stovėti 
prie baro.”

“Jurgis Dos'zraitis, mėsinin
kas veda savo bizni bjaurei. Jp 
buezerne smirda kaip tvartas. 
Nežine kaip tasai 'žmogus gali 
varyti bizni.”

“Mikas Pipkytis mirė ana 
diena, palikdamas naiszle su 
szesziais vaikais. Daktarai nu
tarė buk jisai mirė szirdies li
ga, bet isztikruju ji u'žmusze 
inunszaine nes visa savo laika 
praleidinejo prie stiklelio.”

“Ketverge likos sąriszti 
mazgu moterystes, panaite 
Blancze Szparkiute, su Džia- 
nu Butlegeraicziu. Mazga su- 
riszo kunigas Brindza. Visi 
svodibininkai buvo girti kaip 
nesutverimai o jaunikis ka tik 
neparpuolė prie altoriaus- Nuo
taką neturi mąžiausio suprati
mo apie namine gąspadoiysta, 
nes motina josios nieko gero 
neiszmokino. Būdama namie, 
nepridėjo ranku prie jokio dar
bo. Jaunikis tai tikras valka
ta, myli stovėti ant kampu, o 
kaip neturi pinigu tai prirenka 
kelis maiszus anglių isz ang
lines skyles ir parduoda saliu- 
ninkui. Kaip toji porele gy
vens su savim, tai Dievas žino!

“Gerai žinomas visiems kai
po didžiausias apgavikas 
Džiodžis Kiaulaitis mirė tu
rėdamas 58 metus, asztuonis 
menesius ir devynes dienas 
Priežastis mirties buvo szinka- 
vimas svaįginancziu gėrimu, 
nes buvo, saluninku. Velionis 
niekad nemokėdavo savo sko
lų o ir mums buvo skolingas 
už laikraszti už du metus. Lai
dotuves turėjo puikias bet gra
bas' buvo uždėtas su asbestu 
(materijolas kuris nedega). 
Paežiai paliko visa turta isz ko 
labai džiaugėsi, nes turi sau 
kandidatą ant ženybu, su ku- 
liuom gyveno da priesz mirti 
savo vyro.”

Kada laikrasztis iszejo ant 
rytojaus susirinkia skaitytojai 
taip inirszo už teisybia, kad 
iszkule langus redakcijos, o 
varginga redaktorių pakorė 
ant telegrafinio stulpo. Taip 
tai užbaigė savo teisinga gy
venimą mano draugas redakto- 
ris Plunksnaitis. Taigi ar rė

—Frinkis Gerve.

§ Žmogus iszmintingas ga
li mylėt pasiutiszkai bet nieka
dos kaipo kvailys.

§ Daugelis yra tokiu kurie 
kovoja už laisve bet jos nepa
žysta.

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto iu 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

ant padlagos ir isz mano akiu 
pradej riscis visokios žvaigž
des, kaip žirniai isz kaszes. Ka- 
du akis atmerkiau, mano ka
maroj jau nic nieko nebuvo. 
Atsikelys aszai, su drebančių 
ranku paėmiau plunksnų in 
ranku ir iparaszau korespon-

t;

fe si
t

Naujas Lietuviszkas

SAPN ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

• § Pinigų neriųksi nuo že- 
qaes, tiktai PPr 4ar)).ą juos su
rinksi,

§ Žmonąs ne visados rei
kalauja baliono kad gautis in 
padanges.

§ Krikszczioąybe yra mai
szus tikėjimas o kardai ir ka
rabinai ne yra reikalingi del Lietuvybės iszlaikymo: 1905'sybe? Nevisados! 
gero Krikszczionio. j metais pas ji slapstėsi Adomas j —-------------

porciai sudrabej ir pasdare di- 
dzelis strokas visoj gaspadoj.

mas apei savu Susiedu, cik pa- 
mirszau paporyc apei savo 
neszcesis, visus sopulius ir ki
tus pripotkus; isz didzelio siro
ko net ir adresu rąszydamas 
pabludzijau, bąu vieton savo 
numario, parasziau savo susiu-Į 
do.

Užtai dabar aszai prisminys 
visus savo pripotkus ir visus 
pabludzijimus, apraszau savo 
jubileusza. Nesdzyvikic susie- 
deliai, isz tokiu pripotku. Aszai 
su jais jau apsipratys. Jie man 
ne pirmuciniai ir ne paskuci- 
niai. Aszai tokiam planieti gi-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikipiiausis Grabpriui 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* :: 1 Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- (U 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Tt 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP telefonas 532-į__
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ejo in ta pakaju ir pasitraukė 
in szali, idant ji karaliene ne- 
dasilytetu, kada ji iszejo isz 
pakajaus duris uždarius, tada 
jis prisiartino prie stalo, para- 
sze ant tu knygų savo varda ir 
pravarde ir vela atsitraukė in 
szali. Po trumpai valandėlei 
karaliene sugryžo in savo pa
kaju o kada prisiartino prie 
knygų, pamate savo v^ro var
da ir pravarde paraszyta, tada 
ji baisei persigando, iszleke isz 
pakajaus ir nežinojo kas su ja 
dedasi bet niekam nieką nesa
kė, pastovėjo valanda už duriu 
ir vela sugryžo in savo pakaju 
o kada tikrai pamate jog tai 
jos vyro paraszas, tada supra
to jog jos vyras atsirado, pa- 
mislino sau kokia galybe galė
tu jos vyras in czįion pribut ir 
tarė pati in save:

— Asz rodos gana kytra esu 
o bet nežinau kas ežia dedasi— 
tada puolė ant keliu ir karsz- 
tai meldėsi prie Dievo idant jos 
vyras pasirodytu ir vela iszejo 
isz pakajaus. Tada karalius 
padėjo savo karda ant stalo. 
Kada karaliene.sugryžo, atida
rė duris ir pamate koki tai kaą- 
da ant stalo, tada da baisiau 
persigando ji ir uždare duris ir 
nežinojo ka pradėt tada pasto
vėjo valanda paskui inejo in 
pakaju, paėmė karda in ran
kas, isztrauke isz maksztu ir 
pamate tuos paežius žodžius 
kuriuos priesz dvylika metu 
buvo paraszius, tada puolė ji 
ant keliu ir paszauke su asza- 
i oms:

— Karaliau, karaliau, mano 
mylimiauses! pasirodyk jeigu 
ežia esi? ar-gi tavo szirdi nega
lėsiu sumiriksztyt? Tada puolė 
ant veido ir vela tare:

— Karaliau mano mylimiau
ses! prislegiu priesz Dieva ir 
tave jog neatsikelsiu nuo že
mes pakol tu mane neprikelsi 
— ir eme graudžiai verkt. Tada 
karalius pasigailėjo savo my
limos, nuėmė kepure nuo gal
vos ir tarė:

— Mano mylimiausia! žinok 
jog asz esmių ežia, kelk nuo že
mes, gana jau verkt, — padavė 
savo ranka ir pakele nuo že
mes o kada karaliene atsikėlė, 
pamate savo vyra kuri labiau 
mylėjo negu pati save, tada 
juodu meilei pasisveikino o ko
kis buvo ju džiaugsmas tai ne
galima ne apraszyt o kada jau 
gana ilgai džiaugėsi, tada ka
raliene tarė:

— Mano meiluk, asz dabar 
norecziau nueit in savo svecziu 
pakaju nes jie jau manes lau
kia o tu ežia pasilik kol asz su- 
grysziu.

Tada ji leidosi tiesiog in pa
kaju kuriame sveczei radosi o 
jau ir jos jaunikis jau buvo at
keliavęs, kuri ji tuojaus pa
sveikino ir tarė:

— Dabar, guodotini sveczei, 
sėskite už stalo nes jau laikas 
pietų.

Kada padavė pietus ir visi 
susėdo prie stalo, tada kara
liene tare in sveczius:

— Asz senam laike turėjau 
labai puikia skrynute nuo ku
rios rakteli pajnecziau o kuris 
labai buvo man parankus ir 
kuri asz labai mylėjau o dabar 
asz nauja užsisteliavau, kuris 
man brangei kasztuoja o dabar 
kaip girdėt, tai mano senas 
raktelis atsiranda, tai praszau 
dabar duoti rodą ką daryt?

Tada visi vienu balsu tarė:
— Tai kad tas raktelis tau 

labai geras, kuri tu pametei, o 
dabar atsiranda o naujas rak
tas tau brangei kasztuoja o da 
kąsžią ar tiks in tąvo skrynute 
tai-gi mes visi duodame tau ro

■pRAWTA~.pT 
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Tada karalius papasakojo 
savo visa gyvenimą kaip jam 
atsitikę.

— Tai palauk kol mano sū
nūs parąis — tarė boba o gal 
jis ir žino tavo karalyste.

-— O kada pareis tavo sūnūs"?
— pakaušė karalius.

— Tuojaus,-— atsiliepe boba
— tiktai palauk valandėlė.

Tame iszgirdo dideli sztur- 
ma ir neilgai trukus inejo pui
kus jaunikaitis ir paszauke:

— Ko tu žmogeli jeszkai?
— Savo karalystes, — atsi

liepe karalius.
— Kaip vadinasi tavo kara

lyste?
— Oppanija.
— Aha, žinau gana gerai, 

jau dabar tavo pati nori pa- 
cziuotis bet asz nedaleidžiu. 
Kada tik iszskalbia drabužius 
tai asz vis iszpurvinu ir suman
kau, todėl taip ilgai traukėsi, 
jau ji senei butu apsipacziavus. 
Žinok jog asz esmių vejas. Na, 
tąi gerai, rytoj asz tave nuga
bensiu in ten, dabar jau vėlus 
laikas, eisime ant atsilsio, — 
ir ant tu žodžiu pasibaigė kal
ba.

— Duokie valgyt motin, — 
tarė jaunikaitis.

Kada valgis buvo paduotas, 
sėdo jie ir pavalgė o po tam nu
ėjo gultie. Kada iszauszo, jau
nikaitis tare in karalių:

— Kelk, jau laikas leistis in 
kelione.

Tada karalius apsirenge ir 
iszejo laukan abudu.

— Dabar sėsk ant manes, — 
tare jaunikaitis.

— Na, kokia tu turi galybe 
kad su manim galėtai paspet 
eiti, žinok, jog asz ne esmių 
žmogum, tiktai veju.

Tuojaus jaunikaitis pasiver
tė in areli ir leidosi lektie o ka
ralius sykiu peksczias eina.

— Sakyk man, su kokia tu 
galybe eini, — tarė arelis in ka
ralių.

Tada karalius papasakojo 
jam visa atsitikima su taiseis 
žmonimis isz kuriu jis tuosius 
daigtus turi:

— Tai gerai, — tarė arelis — 
kad tau taip giliukningai pasi
sekė.

Kada jau buvo netoli nuo 
sostapyles, karalius nusijuokė 
ir paszauke:

— Dabar tai jau pažinstu 
mano karalysta!

O kada jau buvo visai arti, 
tada arelis tarė:

— Dabar jau keliauk pats 
vippas namon o asz lėksiu to
lyn.

Tada karalius su areliu atsi
sveikino ir nuėjo kožnas savo 
keliu. Kada karalius inejo in 
miestą, užsidėjo ant galvos ke
pure idant ji niekas nematytu 
o kada prisiartino prie palo- 
ciaus, tuojaus pamate savo vi
sus virszininkus bet labai buvo 
užimti nes ta diena ketino būti 
vinczevone karalienes. Kada 
karalius inejo in paloci, pama
te savo mylima o kuri taipgi tu
rėjo labai daug užsiėmimo, ta
da jis vaikszcziojo po paloci 
bet ji niekas neinate nes jis bu
vo taja kepure užsidėjus ir ji 
niekas neinate. Tada jis priėjo 
prie tu duriu kur jo mylima 
nuolatos lakstė. Karaliene, in- 
ejus in savo pakaju, paliko du
ris atidarytas o inejus atsisėdo 
prie stalo skaityt ant dideliu 
knygų ir prisakymus tarnams 
iszdavinejo o jis palengvele in

Bus Vice-Prezidentu 
Jeigu Bus Iszrinktas

Senatorius Charles L. Mc
Nary, isz Oregano, kuris 
yra draugu Wendell Wil
kie, kandidato ant prezi
dento, yra iszrinktas ant 
vice-prezidento ant Repub- 
likoniszko tikieto.

dą idant duotum tam žmogui, 
kuris tavo rakta turi, kiek pi
nigu ir vela ta rakta gali pasi
laikyt.

— Na tai dabar galite man 
visi pasiraszyt, idant asz ta 
raktą galecziąu pasilaikyt iki 
mano smereziai.

Tada eme kožnas ir pasira- 
sze ant popieros o ji paėmė ta 
popiera ir leidosi pas savo my
lima ir tare in ji:

— Dabar eik, mano meiluk, 
su manim o asz ka parodysiu.

Tada jiedu leidosi in svecziu 
pakaju o kada inejo per duris 
stojo abudu priesz .sveczius ir 
tada ji tarė:

— Sztai tas raktas, kąri asz 
dabar atradau o tai szitas kuri 
asz dabar pabueziuosiu ir pa- 
bueziavo tris kartus karalių.

Tada visi pažino karalienes 
prigavima ir labai persigando 
o tas jaunikis, kuris ketino ta 
diena imti szliuba su karalie
ne, szoko per Įauga nuo treczio 
ąugszto ir užsimusze. Tada vi
si pažino savo sena karalių ir 
iszkele labai puiku balių kuris 
traukėsi per kėlės dienas. Po 
tam baliui sveczei iszvažinejo o 
karalius pasilikęs vienas su sa
vo mylima pacziule gyveno lai
mingai.

Po keliu metu davė jieuąs 
Dievas sunu kuris po tęvo 
smerezei apėmė sostą ir da da
bar vieszpatauja.

(GALAS.)

Didesni Asilai Vaikai Neszioja Maskas Siausdami Anglijoje
Du studentai isz Oxfordo 

universiteto buvo nukeliave in 
Egiptą o ineja in Žydiszka kro- 
ma paklausė ar neturi marszki- 
niu. Žinoma jog Žydas nelabai 
suprato Angliszkai per ka vie
nas isz studentu prakalbėjo iii 
savo draugą:

— Koks tai asilas, nemoka 
kalbėt Angliszkai.

Žydas, ar suprąto tuos žo
džius gerai ar ne bet užklausė 
studentu:

— Ar mokate Italijoniszkai?
Studentai atsake — ne.
— O gal mokate Graikisz- 

kai?
— Ne.
— Gal Turkiszkai?
— Ne.
— Tai gal Iszpaniszkai?
— Ne.
— O gal Ruskai?
— Ne.
Po valandėlėj Žydas tarė 

sunkei:

— Asz tik viena karta pasi
likau asilas bet jus abudu nei 

Ipenkis kartus esate asilais!
Studentai tai iszgirde aplei

do kroma susisarmatine.

| TARADAIKA | 
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxw^

In Vilkesberius pribuvau, 
Ant didelio boso atpiszkinau, 

Kur kėlės bobelkas užtikau, 
Net pati nusistebėjau, 

Kurios per karczemos duris 
nepereina, 

Daug raugalo prisiląkią ne*- 
iszeina, 

O kitos insipeneja taip, 
Jog vos per duris gali iszeit, 
Mat insipeneja kaip Racziaus 

parszas, 
Nuo skiedrų iszrodo kaip 

lankas, 
Vyru prageria pede visa, 
Kaip kiaules po kiszenius 

knisa, 
Kad tik koki centeli sugriebt, 

Po tam raugąlu akis užpilt.
Traukdama namo paregėjau, 
Net sustojau ir nusistebėjau, 
Kaip vaikinelis stulpą pa

sveikino, 
Rankom visa apkabino, 
Adyna laiko ten gulėjo, 
Atsikėlęs prakalbėjo: 

“Ar asz gyvas, 
Ar asz mires ? ’ ’

Menuli prakeikė, 
Tai tau mano vaike.

* * *
Kingstone kelios bobeles 

randąsi, 
Daejo isz ten man gandas, 
Arkansu karves nevertos, 

Tosios senos padlinos.
Vyrus in pagundyma kalbina, 

Visas merginas niekina, 
Ka tosios niekszes iszdaro, 

Ir sarmatos pridaro,
Tai net baisu, 
Ir szlyksztu.
* * *

.Kokia motina, tokia duktė, 
Taip tai žmones kalba sviete, 
Jeigu motina paleistuvauja, 

Ir dukrele ten draugauja. 
Kaip tai Brukline buvo, 

Motina in koza pakliuvo, 
Už darbus savo snargles, 

Nesuaugusios varles.
Už tokius darbus sunkei 

atsakys,
Kada pas Dievuli atsilankys, 

Kada pabaiga svieto bus, 
Isz amžino miego pabus,

Dantimis griesz, 
Velnei duszia in pekla nesz.

* * *
Vai tu Vaukegano ragana, 
Neturi sarmatos iszgama, 
Kad prie jauno vaikinelio 

kabiniesi,
Ir szventa save vadiniesi, 

Nori ji in pagunda investi, 
Is? doros kelio ji iszvesti, 

Busi už tai sunkei nubausta, 
Ir in dugną peklos inmesta, 

Jeigu nepaliausi,
Kita karta daugiau gausi, 

Smala tave apipils, 
Ir gerai apdaužys.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszką Maldų Knyiglg, Juodi 
kiszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..50$ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

NUSIŽEMINIMO 
VAISIAI

UŽE’ Varszava zobovoms, tar
pe iszdykavimo ir sauvalios 

buvo varguoliu dejavimai ir 
pilna sieratu. Girdėdamas tai 
kunigas Bandonin, kuris pats 
būdamas biednam stone, sten
gėsi dūsaujantiems vargszams 
palengvint. Namas jo buvo na
mu sieratu bet jo ubagyste ne
galėjo isztektie mielaszirdin-

■ giems darbams.
( Insidrasines ėjo in miestą 
[ praszyt paszialpos. Bagocziu 
! namus aplenkė, kuriuose nieko 
nebuvo girdėt, kaip tik linksmi 
balsai. Ubagavo tarp biednes- 
niu kurie szelpe ji pagal savo 
isztekliu. Vienok, mate kuni
gas kad ir jie patys isz darb- 
sziu ranku vos su vaikeleis 
maitinasi.

— Tie jau — kalbėjo — pil
do szventus privalumus ir mo
ka graudingas del linksminan- 
cziuju mokesezius.

Emias tada Dieva in pagial- 
ba, pradėjo eit ir per bagocziu 
namus, kur iszgirdo visokiu 
pažeminaneziu žodžiu ir kito
kiu paniekinimu.

Eina toliaus ir mato priesz 
viena turtinga murini narna 
puikias karietas ir daug viso
kiu bagotai pasirėdžiusių tar
nu; szviesa visuose languose 
žėri, girdėt linksmybe ir muzi
ke. Ineina; aplenkė besilinks- 
minanezia goveda, toliaus ma
to vienoje saleje stalelius, ant 
kuriu buvo daugybe aukso o 
prie kuriu tai susede losze isz 
pinigu ir pamislijo:

— O, vargszai mano, siera- 
tos!

Ir prisiartino prie to, po ku- 
riuom daugiausia aukso buvo, 
nes nežinojo, jog jau tas buvo 
tiek praloszes; drebąncziu su 
nusižeminimu balsu prakalbė
jo --- bet neiszgirdo; paantrino
žodžius, bet mato, kad nenori 
joiszgirst.

— Maža dalele del sieratu! 
— prakalbėjo balsiau.

Tuomi perpykęs loszikas pa- 
szoko ir davė per veidą Dievo
baimingu! kunigui. Kunigas 
tarė:

— Tai del manes o kas del 
sieratu?

Tie žodžiai kunigą iszaugsz- 
tino o ju visu szirdis suminksz- 
tino; nusiminė visi ir isz vietų 
pakilo. Apsikabino kunigą tas 
kuris ji per veidą kirto ir per- 
praszydamas atidavė sidabri
ne taca su visu auksu; paskui ji

Maži vaikai, siauezenti ant ulycziu Angliszkuose mies
tuose neszioja ant veidu gazines maskas kad apsisaugoti 
nuo gaziniu bombų jeigu eroplanai užkluptu ant miestu. 
Vaikai jau taip priprato prie masku kad jas nenusiima per 
visa diena.

' visi ta pati padare.
Į Su dideliu džiaugsmu nesze 
skarba del sieratu. Ir buvo 
Bandoninas didelei tarp visu 
guodojamas. Pradėjo jam isz 
visu szaliu siunst visokias au
kas jog ant galo instenge pa
statyt puiku del biednu narna, 
kuriame dabar kas rytmetis už 
jo duszia siunezia pas Dieva 
maldas.

Dėjosi tai už ponavojimo 
Augusto III, Lenku karaliaus.

:: JUOKAI ::
DIDELE BAIME.

Poni Katre pabudo nakties 
laike girdėdama koki tai 
sznypsztejima. Atsikėlė grei
tai ir szoko ant kojų...
Dirstelėjo po lova ir mato 

po ja koki tai nepažinstama 
vyra su maska ant veido ir 
peiliu rankoje.
— Ratavokite kas in Dieva 

tikite! — suriko Katre? “Isz- 
tikruju ponulis mane labai 
pergazdino, maniau kad tai 
peliuke...

SLAPTYBE DINGUSIU 
VISZTELIU.

Mažam kaimelyje, ant ka- 
riszko frunto, aficierius pa
liepė kareiviui prižiurineti 
visztas kurios buvo paskir
tos del aficieriu kuknios. A- 
ficierius persitikrino kad ke
lios viszteles dingo taja nak
tį. Kada užklausta kareivio 
kur dingo viszteles, kareivis 
pasikasęs galva atsake:
— Ponas aficieriau, viszte

les dezertavo (pamėtė pulką) 
ir perszoko per mūra.
Aficierius vos galėjo susi

laikyti nuo juoko bet tai ne
parodė ant saves ir atsake:
— Esi atsakantis už dingi

ma viszteliu ir jeigu viszte
les neatsiras, tai busi rustai 
baudžiamas.
Ant rytojaus, kada vela atė

jo aficierius ant inspekcijos, 
persitikrino kad skaitlis visz- 
tu buvo ddesnis ne kaip die
na priesz tai. Kareivis nusi- 
szypsojas priėjo prie aficie- 
riaus kalbėdamas:
— Praneszu jusu didenybei, 

kad visztos kurios dezertavo, 
jau sugryžo atsivesdamos po 
viena akvatninka.
Aficierius szirdingai nusi

juokė, pagyre kareivi ir nuė
jo apsakyti atsitikima savo 
draugams.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

I ■■

I NAUJA MALDA-KNYGĄ:

“Jėzus
• %* d

Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

♦

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

♦

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

♦

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.. 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

—''-'i............. .. ........... '■ 1 iimiMiw———

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o—

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

&=A - B - GĖLAIS* *

j arba pradžia t
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★ “SAULE”
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12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiką 

miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukters. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25e.

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

L. TRASKAUSKAS Į 
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Bell Telefono Numeras 78
S2O W. Centre St. Mahanoy City

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! J J
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Žinios Vietines ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES Isz Amerikos

— Wyomingo Klonio Lie
tuviu Moterių Kliubas rengia

■— Antanas Kvederaviczius, 
jo pacziule, duktė ir jos vyras,’ 
A. Kuzas, visi isz DuBois, Pa., I Metini Finiką Liepos (July) 
atlankė Kvederavicziu szeimy- 
na Mahanojui, daugeli savo pa
žystamu szioje aplinkinėje kai
po Shenadoryje, ponstva A. 
Benediktus, savo sunu Antana, 
New Britain, Conn., szvogerij Szeporaiczio farmos, Orange, 
Povyla Giedraiti, Meriden, Pa.
Conn., szeimyna Zdanaviczius, su Wyomingo kliubu susivie- metu sūneli, pabėgdamas, dvi 
Waterbury, Conn., ir kitas 
ženklyvas vietas sugryžtant 
namo ir prie tos progos neuž- 
mirszo atlankyt redakcija

APLEIDĘS
PATOGIA PACZIA

17-ta diena, Freys Grove, prie 
Hazletono Highway. Rugpju- 
czio (August) 4-ta diena, tas 
pats kliubas rengia metinio 
"Garden Party,” ant Leono

PABĖGO SU 16 METU 
MERGAITE.

Dover, Me. — Preston Gro
ver apleido savo narna, pato- 

Liepos 17-ta diena' gia ir gera paczia ir keturiu

nis ir Skulkino moterių kliubas dienas adgal, su 16 metu mer
gaite, Rože Ingersoll.

1 Pagal apsakyma apleistos 
Juozas | moteres tai jos vyras buvo ge-

ir laikys pikniką drauge.
t Musui aplinkinėje mirė 

sekanti gyventojai:

motinos, 69 metu amžiaus. Se-J 
nuke lankei subardavo savo, 
dukrele už paleistuvinga gyve-j 
rimą ir trankymosi isztisomis 
naktimis automobileis.

Tas dukrelei nelabai patiko 
ir geisdama nuo to atsikratyt, 
nuėjo in motinos kambarėli ka- 
da toji miegojo ir nuszove ja 
ant smert po tam sudėjus savo 
drapanas nupleszkejo automo
biliniu ant szokio. Tėvas mer
gaites senei iszsižadejo o bro-Į 
lis iszsitare: “Kad ja pakartu' 
ant pirmutinio medžio.” i

Kada ja palicija surado, bu
vo girta kaip nesutverimas. 
Uždaryta kalėjime.

Vokiecziai Paryžiuje; Kas Galėjo To Tikėtis?

“Saules” nes reikia žinoti kad 
Kvederavicziu szeimyna yra 
geri skaitytojai “Saules” per 
35 metus. Velinam visiems su- 
gryžti laimingai namo ir szir- 
dinga acziu visiems už atsilan- 
kyma.

— Utarninke pripuola Szv. 
P. Marijos Szkapliernos.

■—• Ateinanczia Petnyczia 
įatsibus didelis susirinkimas 
Jligh School ant kurio bus ap
svarstyta apie apsigynima mu- 
£u sklypo arba Citizens Na
tional Defense Organization, 
pus žymus kalbėtojai kurie 
Kszaiszkins apie reikalą kaip 
Apsiginti ir szelpti valdžia lai- 
Jce kares. Kožnas yra kvieczia- 
|mas atsilankyti ant tojo susi
rinkimo.

—- Subatos ryta, apie tre- 
Iczia valanda ryte susidūrė du 
įautomobilei ant kampo Locust 
jr Market ulycziu. Automobi
lius varomas per Juozą Digri, 
J16 W. South uly., susidūrė su 
automobiliam James Polli, 101 
S. Pirmos uly.

>—■ Automobilius, prigulin
tis prie Sisako, užsidegė Nedė
lios ryta bet ugnagesiai greitai 
užgesino liepsna.

—• Petnyczioje pripuola 
Szv. Vincento De Pauliaus.

—■ Nedėlios ryta, apie 9 va
landa, kada jo pati nuėjo ant 
Misziu in Vokiecziu bažny- 
czia, Jokūbas Stabler, 84 metu

Marcinkevicziuis, 21 metu am
žiaus, nuo 70 N. Main u’ly., 
Pittston, paliko paczia, tęva, 4 
brolius ir viena sesere. Ona 
Ivanauskiene, 37% Penu uly., 
Kingston, paliko vyra Joną ir 
penkis vaikus. Juozas Ka- 
raszka, 59 metui, nuo 23 Hem
lock .ply., isz czionais. Paliko 
paczia, 5 sūnūs, 4 dukt-eres ir 6 
auukus.

Scranton, Pa.— Daug jaunu 
žmonių užbaigė czionais mo
kyklas taip kuriu radosi ir vai
kai musu tautiečiu, kurie gana 
auksztai atsižymėjo moksluo- 
sia ir aplaike garbes.

f Musu aplinkinėje ir mies
te mirė sekanczios ypalos: Ma
re Tamulevicziene, velione pa
liko jdukere, sunu ir mamyte 
Mare Bražaitiene, kelis brolius 
ir sesutes. Taipgi mirė And. 
Matuseviczius, kuris paliko di
deliam nuliudimia szeimyna ir 
daug giminiu ir pažystamu.

ru ir mylincziu tėvu ir negali 
suprasti kas ji prispyrė prie to
kio žingsnio. Per penkis metus 
puikaus gyvenimo, atnesze do
vaneles del sūnelio kurias pa
slėpė savo kambaryje o motina 
kalbėjo šuneliui buk del jo tė
velis atnesze dovaneles bet na
bage labai apsiriko nes dova
neles ’buvo paskirtos del jo my
limos...

Grover atlankydavo Rože 
jos name o norints jos tėvai ir 
ji žinojo buk Grover yra pa- 
cziuotu žmogum bet nieko sau 
isz to nedare. ! ,

Dabar motere iszeme varan- 
ta ant vyro kad ji palicija su- 
jeszkotu ir parvežtu namo pri
žadėdama kad jam atleis jo 
prasikaltima ir priims ji su at
vira szirdžia. i

SUPLAKĖ SAVO PACZIA 
ANT SMERT SU PAGALIU.

Milwaukee, Wis. — Mrs. He
lena White, 32 metu, likos su- 
pakta ant smert su beisboliniu 
pagaliu per savo vyra Reimon- 
da ant smert. Vyras nedirbo 
nuo kokio tai laiko ir gyveno 
pas savo sesere, pati Max 
Forthofer, su paczia ir ju de- 
szimts metu šuneliu. Pats aisz- 
kino palicijai kad nežino kas ji 
pristūmė prie tojo darbo. Taja 
diena susibarė su paczia apie 
iszsikraustyma isz savo sesers 
namo, ant ko motere nesutiko 
nes neturėjo pinigu pasamdyt 
kita narna.

Kas tikėjosi kad už 25 metu, po praloszimui Svietines Kares, nevidonai Vokie
cziai ineis in Paryžių. O bet tas atsitiko ir visai netikėtinai. Vokiecziai su didele iszkel- 
me injojo in Paryžių po pasidavimui Francijos szioje kareje. Užpakalyje matome “In- 
galejimo Bromą” ant kurio randasi iszbriežta ingalejimas Napoleono per Francuzus. 
Mete 1871 Vokiecziai taipgi buvo paemia Paryžių.

LAIMĖJO BET-
PRALAIMĖJO SAVO 

GYVASTĮ.

Chillicothe, Ohio — Bert 
Connell, tėvas keturiu mažu 
vaiku likos pakviestas su mo- 
teria pas savo kaimynus ant 
varduvių partes, bet toji parte

SAPNAS NUVEDE JI IN 
KALĖJIMĄ.

Wichita, Kans. — Mikolas 
Ordinsky, turėjo labai tikri
nanti sapna kad pabudęs isz 
ryto buvo pertikrintas kad isz- 
tikruju buvo vedes savo kai- 
minka, Edna Rokocz, kuri gy
veno už sienos ir kad jos ketu- 
liu metu dukrele buvo jo kūdi
kiu. Mikolai sapnavosi kad 
mergaite labai sirgo.

'Todėl Mikas pabudo apie an
tra valanda naktije, apsirenge 
ir nuėjo in artimiausia bažny- 
czia parsineszt szventyto van
dens. Nubėgo pas kaiminka

SZANDINO ISZ JO NELAI
MES — TURĖJO JI 

NUŽUDYT.
Scranton, Pa. —• Už tai kad 

isz jo szandino per kelis metus, 
isz jo nesveikatos ir paliegimo, 
Antanas Orlando, 42 metu, nu
szove savo kaimyną, Kaspera 
Vescio, 38 metu. Laike teismo 
Orlando kalbėjo kad Vescio 
per kelis metus szandijo isz jo 
paliegimo, isz jo moteres ir 
vaiku ir kada tik praeidavo 
pro jo narna, vis isz jo juokda
vosi. Negalėdamas ilgiaus isz- 
iaikyti tuju szandymu, paleido 
in ji szuvi kada praeitinėj© ana 
diena pro narna ir dabar to vi
sai nesigaili.

GERA PADĖKA UŽ GASPA-

koki tai szo'ki, ant kurio norėjo 
labai eiti, bet vyras jos neleido. 
Isz to pakilo smarkus barnis 
po tam motere iszejo in kita 
kambarį ir atėmė sau gyvastį, 
iszgerus karbolines rukszties.

Po valandėlei vyras iszgirdo 
szauksma moteres ir inbeges in 
jos kambarėli rado ja gulinezia 
ant grindų o szale jos tuszczia 
bonkute. Neiszmanele mire in 
trumpa laika pergyvendama 
vos 20 meteliu savo amžiaus.

Vyrui nereikėtų gailėtis to
kios pacziules kuri del szokio 
nesigailėjo paaukaut savo gy
vastį.

ATKERSZINO SAVO VY
RUI GERAI.

Patterson, N. J. — Jauna 
motere, kuri buvo - isztekejus 
dvi sanvaites .adgal už Beno 
Gregory, sugryžus vyrui nuo 
darbo, pradėjo pasakot apie

Isz Lietuvos.

amžiaus, gyvenantis ant 219 E. 
Pine uly., likos surastas pasi
koręs ant virves po trepais 
skiepe savo name. Jo motere, 
sugryžus isz bažnyczios ir ne
radus jo ant virszaus, nuėjo 
jeszkoti in skiepą kur ji rado 
kabanti. Motere greitai nupjo
vė pasikoreli ir paszauke dak
tarą Burke bet senukas jau bu
vo negyvas. Paszauktas koro
neris F. Boczkauskas, isztyri- 
nejas priežasti mirties, inteike 
lavona graboriui Beckeriui ant 
palaidojimo. Badai senukas 
buvo labai susirupines neteki
mu turtelio kuris dingo banko- 
se o nors ir turėjo isz ko gyven
ti bet nuolatos apie tai rūpino
si ir tas pristūmė ji prie atė
mimo sau gyvasties.

— Szerifas pavieto drauge 
su butlegeriu unija, uždraudė 
kasti anglis visiems tiems ku
rie pri'buna isz kitur in musu 
aplinkine. Nekurie pribuvinejo 
net isz Hazletono ir kitu tolimu 
vietų kasti anglis ir uždarbiau
ti.

buvo Bortui labai nelaiminga. 
Ant tosios partes buvo užtek
tinai ir guzutes — gere visi, 
bet su protu bet Bert, norėda
mas pasirodyt “Kas tai asz” 
paszauke: “Benzinu su visais 
kad asz galiu iszgerti painte 
arielkos be atitraukimo nuo 
burnos.”

Keli vyrai sutiko ant tuju 
laižybu isz penkių doleriu. Bert 
paėmė buteli iszgerdamas visa 
be atitraukimo nuo burnos. 
Taip, laimėjo laižybas bet iu 
dvideszimts miliutu vėliau jau 
gulėjo negyvas o prie jo stovė
jo graudžiai verkenti pati su 
ketureis vaikuczeis, aukos ne- 
iszmintingo tėvo. Daktarai nu
tarė kad jam guzute suede žar
nas.

kurios durys nebuvo užraky- 
tos, nuėjo in kūdikio kambarė
li pakrapindamas ja su szven- 
tytu vandeniu. Rokocziene ta
me laike pabudo, pradėjo rėkti 
g'voltu paliepdama Mikui nesz- 
tis- laukan. Mikas iszaiszkino 
sude savo sapna'bet sudžia ma
ne kad Mikas yra nesveiko pro
to ir liepe ji uždaryti kalėjime.

Frackville, Pa. — Nedėliojo 
vyskupas Leach, isz Harrisbur- 
go paszventino czionais pui
kius altorius Szv. Onos Lenku 
bažnyczioje, 4 valanda po piet. 
Kunigas S. J. Garstka yra pra- 
baszczium tosios parapijos.

§ Lengvai mes atleidžiame 
įsavo kaltes jeigu jos yra žino
mos tiktai mums patiems,

INDIJONAS ISZKASE SE- 
NOVISZKA SKARBA.

Bicknell, Utah — Mat Kana- 
ba, Indijonas isz sztamo lobey, 
kasdamas szulini artimoje sa
vo vargingos bakūžėlės, -sura
do skarba susidedanti isz 40 
tukstancziu doleriu aukse, apie 
kuri pranesze valdžiai nes ži
nojo kad aukso jam nevalia lai
kyti už ka aplaike jo verte bu- 
maszkomis.

Pagal pavieto sudžiaus ap
sakymą tai tasai skarbas turė
jo būti paslėptas laike Nami
nes Kares ir turėjo prigulėti 
prie turtingos Francuziszkos 
szeimynos. Giliukningas Indi
jonas neiszdave vietos kokioje 
vietoje surado skarba.

SENAM LAIVE RADO MAI- 
SZIUKA PINIGU.

Newport, Me. — Oliver Jor
ge, ’taisydamas laiva, atpleszes 
supuvuses grindis, rado skuri- 
ni maisziuka kuriame radosi 
auksinei pinigai Buvo tai pini
gai isz visu daliu Amerikos ir 
svetimu szaliu. Nekurie buvo 
senesni kaip szirnto metu o 
naujausi apie penkesdeszimts 
metu adgal. Kas juos paslėpė 
po grindimis tai nežine nes Jor
ge pirko taji aiva apie 35 me
tus adgal, -ant Imitacijos po tū
lam biznieriui.Už tuos pinigus 
žuvininkas pirko sau grineze- 
le kurios geide per daugeli me
tu. 'Turi jis- 84 metus su keleis 
veduseis vaikais. Viso maisziu- 
kije radosi apie deszimts tuks
tancziu doleriu.

DINELES GERA SZIRDI.
Pittsburgh, Pa, — Rože Ste

ponaitis, turėdama gera szirde- 
le ir būdama mielaszirdinga 
moterele, priėmė in stuba ant 
nakvynes koki tai Freda Pet
riką. Isz ryto moterele nubėgo 
in sztora atsineszti valgio ant 
pusrycziu del sveczio -bet tasai 
niekadejus, pasinaudodamas 
isz progos iszejimo gaspadine- 
les, iszkrauste szupledes kur 
rado 68 dolerius ir lyg sziai 
dienai apie ji nieko negirdėta. 
— Kartais neužsimoka būtie 
mielaszirdingu del nepažysta
mu.

MOTINA ISZEJO SU ŠUNE
LIU PASIVAIKSZCZIOT 

IR PASIPJOVĖ.
Doyleston, Pa. — Mrs. Fio

rentina Pelletier, 36 metu, pati 
czionaitinio farmerio, iszejo in 
lankus pasivaikszczioti su sa
vo 14 metu šuneliu ir kada bu
vo atsitolinus gera kelia nuo 
namu, isztrauke isz enezio ilga 
peili su kuriuom persipjovė 
sau gyslas rankose ir dure sau 
in krutinę, prie vaiko akiu. Ka
da motina puolė ant žemes, pa
szauke in sūneli: “Robertuk, 
•begk namo ir nežiurekie ant 
manes. Pasakyk tėvui ka pada
liau.” . ’i ?!

Kada tėvas pribuvo ant vie
tos, motere jau buvo mirsztan- 
ti. Badai sirgo nuo kokio laiko 
ir buvo nusiminus kad jau dau
giau nepasveiks ir tas badai 
buvo priežastim jos baisaus 
pasielgimo.

LAIMINGAS ISZPUOLIMAS 
ISZ LOVOS.

APVOGĖ ZAPYSZKIO 
KLEBONĄ.

Zapyszkis, Kauno apsk. — 
Tula nakti kažkokį vagys atsi
rakino klebonijos duris, ineje 
in vidų surado •stalcziaus 'rakta 
stalcziu atsirakino ir isz jo pa
ėmė 400 litu pasiszalino. Pa
brėžtina, kad stalcziuje esą bu
vę dar daugiau pinigu stambe
sniais banknotais, kurie liko 
nepaliesti. Matyt, buvo koks 
nors sanžiningas žmogas kad 
daugiau pinigu nevogė.

SAUGOSIS PLESZIKO.
Raseiniai.— Girkalnio vals- 

cziatis, Mankunu kaimo, gy
ventojo sūnūs grižo in namus 
neblaivus, kuri tėvas norėjo 
sumuszti. Bet jis slaptai pavo
gė tėvo revolveri ir iszbego isz 
namu. Po keliui dienu tėvas a- 
pie invyki pranesze policijai. 
Vietos gyventojai, / szauliai 
ir policija pradėjo pabėgusi su
nu jieszkoti, bet neužtiko. Jis 
buvo apie 17 metu amžiaus. 
Manoma, kad js gali nusiszauti 
arba pasidaryti plesziku. Ten
ka pastebėti, kad apylinkėje tė
vai blogus vaiku paprocziuis 
nori isznaikinti pasenusiais

UŽ APSIVOGIMA TAREILA 
NUTEISTAS KALĖJIMU.
Mariampoles apygardos teis

mas nuteisė Mariampoles mies
to tarnautoja Juozą Tareila 3 
metams sunkiųjų -darbu kalėji
mo už iszvogima miesto savi
valdybes pinigu. J. Tareila 
nėra Mariampoliefis, taip pat 
jis nepasižymėjo inteligencija 
ar kiilturingumii, o buvo pa- 
praseziausias girtuokli-s ir triu- 
kszmadarys. Paiskiiltiniu lai
ku Tareila dirbo elektros sto
ties skyriuj sanskaitininku kur 
inkasuodavo isz abonentu pini
gus, klastojo inkasentu pinigu 
at žymėjimus knygoje ir taip 
per trumpa laika jis susirinko 
apie 1,400 litu. Szitas iszeik- 
vojimas nėra pirmas J. Tarai
los liszeikvojimas.

1,600 VAIKU ISZGIALBETA 
ISZ DEGANCZIU NAMU.
Moskva, Rusija.—Isz -dvieju 

deganeziu namu, kuriame ra
dosi 1,600 vaiku, likos pasek
mingai is-zgialbeta visi per 
ngnage-sius ir žmonis. Liepsna 
sunaikino du didelius namus, 
kuriuo'sia -radosi visoki pasi
linksminimai del vaiku.

GIRTAS ISZDAUŽE LAN
GUS, O KITI JAM GALVA.
Kubiliai, Utenos apskr.—Se

kminių antra diena invykusio- 
je puotoje vienas dalyvis, smar- 

'kiai isz-sigeres, buk pradėjęs 
daužyti kaimynu namu langus. 
Vėliau tie, jam atsilygindami 
smarkiai ji istižalojo, sudaužy
dami galva.

MOTINA PASIPRIESZINO 
DUKTERS PALEISTUVYS
TEI; LIKOS NUŽUDYTA.
Blue Ridge, Cal. — Pasiu- 

tiszkas gyvenimas koki vede 
17 metu Alena Harrington, pri
stūmė ja prie nužudymo savo

UBAGAVO KAD BROLIUI 
ISZMOKETI NAMUS.

Brooklyn, N. Y. — Palicija 
aresztavojo ana diena koki tai 
Szima Zabroski, neregi ubaga, 
su nutraukta ranka kuria ne
teko laike ekspozijos dinamito 
kasyklose Shamokin, Pa., dau
geli metu adgal. Palicija isz- 
kvote isz ubago kur jis gyvena, 
kad turi paczia ir vaikus, to- 
liaus, buk del to ubagavo kad 
suszelpti -savo broli, kuris turi 
tris namus toje aplinkinėje ir 
geide iszmoketi skola užtrauk
ta ant ju.

Sudžia nubaudė ji ant trijų 
menesiu in pataisos namus. Ji 
vadžiojo po ulyczias 12 metu 
vaikas. Ubagas prisipažino 
buk ant dienos uždirbdavo dau
giau kaip penkis dolerius. — 
Puikus biznis bet tikslas uba
gavimo buvo neiszmintingas.

Jersey City, N. J. — Karoli
na Delman, 20 metu, butu už- 
troszkus nuo gazo jeigu nebūtu 
ja patikės giliukningas atsiti
kimas. Mergina, ka toki sap
nuodama, iszpuole isz lovos. 
Ant susibeldimo pabudo gas- 
padine namo, atbėgo in mergi
nos kambarėli pažiūrėti kas su 
ja atsitiko ir isztrauke laukan 
nes jau buvo pusiau negyva 
nuo gazo.

Ligonbuteje daktarai ap- 
reiszke kad jeigu mergina butu 
kambarėlyje da kėlės miliutas 
tai butu ja gazas užtroszkines 
ant smert.

metodais, juos mus'zdami, ne
duodami valgyti, iszvarydami 
nakvoti po atviru dangumi, 
grasindami neduoti dalies ir 
panasziai.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

§ Tas, kuris geidžia eiti in 
dangų, niekados in ji neinsi- 
gaus jeigu geidžia eiti be pa- 
gialbos kito.

§ Gerai insitemink in vei
dą moteriszkes jeigu nori da- 
žinoti kokiu yra jos vyras.

CENZŪRA LIETUVOJE.
Priesiz kuri laika buvo pa

skelbta Amerikos Lietuviu 
spaudoje, kad Lietuvoje panai
kinta cenzūra. Tuo metu Ame
rikos Lietuviai gavo Lietuvos 
laikraszczius, gavo laisz-kus ir 
galėjo kalbėti su Lietuva trans
atlantiniu telefonu ir -susisiekti 
bevieliu. Dabar, kaip Maskva 
panaikino cenzūra: dingo laisz- 
kai, laikraszcziai, per radijo 
susisiekti draudžiama, o kalbė
ti transatlantiniu telefonu įsu 
Lietuva galima, bet Kaunas jo
kia kalbu isz Amerikos nepri
ima.
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