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Isz Amerikos
— ♦

KOVOJANTI
. MOTERELE
SUDŽIA ISZJUOKE VYRA 
KAD NEGALĖJO APMAL- 
SZYTI SAVO MOTERELE, 

TASAI PRIŽADĖJO JA 
“PAPIKSYT”.

r -------
Detroit, Mieli. — Poni Ago- 

jta Mikiene užsitarnavo ant 
yardo garbingos kovojanczios 
.moterėles kuri žino kaip nau- 

kumszczias ir apsiginti 
vai Ii namu "‘Vyrai 

ftįSgynis ausimis.” 
hH moterėle sveria 24!) sva- 
|SVr iszrodo kaip kokis kuin- 
■v WFiinkas. Ana diena jos sune- 
^^Petrukas, 19 metu, parvertė 
puodą kuknioje, motina greitai 
pribėgo prie jo apdovanodama 
ji kelioms kumsztimis per žan
dą. Sūnelis iszdume isz namu ir 
lyg sziai dienai nesugryžo. In 
ikeles valandas vėliaus atėjo 
jos nevalninkas Szimas, isz 
naktinio szifto ir su juom pra
dėjo tikra “perstatymą.”

Kaip ilgai ji tviszkino per 
žandus tai Szimas to neatsime- 
no bet tik tiek jaute, kaip jo 
prisiegele bėgiojo po jo kuna 
kaip žaibas. Kada paeziule ji 
paliovė “piksyt”, iszsirito lau
kan ir paszauke automobiliu 
kad ji nuvežtu pas magistrata 
kur jam apsakė kad nori isz- 
įmti varanta ant aresztavoji- 
mo savo pacziules. Magistratas 
iužklause už ka? Vyras atsake: 
*‘Ji sumusze mane, kaip pats 
platai.”

Sudžia su gailesczia žiurėjo 
iant Szimo kuriam taipgi nešto- 
kavo vyriszkumo, pajiegu ir 
kūno atsakydamas: “Tokiam 
lepszei neduosiu varant o, ar
gi tu ant tiek neturi vyriszku- 
mo kad boba apmalszyt? Ar-gi 
ne esi vyras?”

Szimas pastovejas valandė
lė, kasydamas pakauszi ant 
galo paszauke linksmai: “Al 
rait, mister džiodž, ai fiksen 
him fain, nekst taim.” Bet ar 
Szimukas papiksino savo my
lima Agotėle ar ne, dagirsime 
Vėliaus.

Tėvas Nepripažino Ku- 
> dikio; Motina Ji 

. Pasmaugė
Garrisvillę, Ky. — Už pa- 

smaugima savo naujai gimusio 
.kūdikio, likos uždaryta kalėji
me Mrs. Berta Converse, 24 
metu amžiaus. Kada jos už
klausta del ko taip pasielgė su 
kūdikiu, motere su aszaromis 
kalbėjo: “Geriau kad taip pa
dariau nes kūdikis butu daug 
kentėjas už motinos prasikalti
mą. Kada mano kūdikis užgi
mė, nebuvo panaszus in mano 
vyra, kuris ji nenorėjo pripa
žint už savo, sakydamas kad 
tai ne jo. Ka turėjau daryt? 
Nutariau ji pasmaugt ka ir pa
bariau. Darykit su manin?JB| 
norite nes
r -a i i > n n l h -'W‘■. Ae

Demokratiszkas
Pirmininkas

Edward J. Flynn, isz New 
Yorko, ant deszines, naujai 
iszrinktas Demokratiszkas 
pirmininkas ant vietos at
sisakiusio James A. Farley, 
kuris dabar turi darba su 
Coca-Cola gerymo kompa
nija.

16 Užmuszti Susidūri
me Eroplanu

Sydney, Australija. — Du 
eroplanai artimoje Canberra 
stoties susidūrė ore per ka 16 
lekiotoju likos užmuszti ant 
vietos. Eroplanai užsidegė po 
susidurimui.

Amerikoniszkos Baž- 
nyczios Turi 55,807,366

Parapijonu

Washington, D. C. — Cenzu- 
so bjuras, pagal paskutini su- 
rasza parodo kad visokios ti- 
kejimiszkos szakos turi net 55,- 
807,366 parapijonus. Verte baž
nytiniu turtu nupuolė nuo $3,- 
836,500,610 mete 1926 tik ant 
$3,411,875,467 mete 1936.

Didžiausia tikėjimo szaka 
yra Rymo Katalikai su skait
liam 19,914,937 nariais o ma
žiausia yra “Friends” kuri tu
ri tik viena bažnyczia ir 14 na
riu.

Kiti tikėjimai kaip Žydai 
turi 4,641,184 narius, Nigeriu 
Babtistai 3,782,644, Metodistu 
Episkopalai 3,509,763, Episko- 
polai 3,509,763 ir t.t.

Norėjo Paimti 50 Cen
tu; Likos Sumaltas 

Per Truki

Grand Rapids, Mich. — Nick 
Stabbier, 68 metu senukas, rin
ko anglis ant geležinkelio ir dė
jo in maisziuka. Tame praeiti- 
nejo trūkis ir vienas isz pasa- 
žieriu, pamatęs varginga senu
ką, numėtė jam 50 centu per 
langa kuri senukas norėjo pa
imti nuo žemes. Tame atbėgo 
kitas trūkis kuris pagavo senu
ką.ant kito geležinkelio ir su
malė ji ant szmotu. Pirmutinis 

senuko ne-
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500 Vokiszku Eroplanu Už-

★ klupo Ant Anglijos ★
BOMBOS UŽDEGE SOUTHAMPTONA

Daug Eroplanu 
Suszaudyta

London. — Utarninko diena 
500 Vokiszku eroplanu užklu
po ant Anglijos ir numėtė dau
gybe bombų ant Southampto- 
no, uždegdami kėlės dalis mies
to ir užmusze gana dideli skait
lį žmonių. Anglikai tvirtina 
buk 65 Vokiszki eroplanai li
kos suszaudyti o Anglikai ne
teko 16 eroplanu.

Buvo tiktai pradžia Vokisz- 
ko užklupimo ant Anglijos nes 
už kokios 72 valandų Vokie- 
cziai ketina užžklupti ant tik
rųjų Anglija ir ja supliekti vi- 
siszkai.

Vokiecziu tikslas yra pir
miausia sunaikinti Angliszkus 
fabrikus amunicijos, aliejaus 
stotis ir eroplanu, po tam už
klupti ant žemes ir ant mariu.

Japonai Kuopina Flota 
Indo-Kinuose

Moshva, Rusija. — Reidio' 
žinios isz czionais skelbia buk 
Japonai turi daugiau kai szim- 
ta visokiu kariszku laivu pa- 
kraszcziuose Indo-Kinu ir yraj 
pasirengia ant muszio. Japonai 
siunezia daug kareiviu ant 
Hainene salos. Kaip rodos ne- 
užilgio užklups ant Angliku, 
Singapore.

Anglikai Bombardavo 
Amsterdamą

Amsterdamas. — Angliszki 
eroplanai bombardavo Amster
damą numesdami ant jo apie 
200 bombų. Keliolika žmonių 
likos užmuszta ir daugelis su
žeista. Daugelis namu sudege 
nuo bombų. Užmiestyje viena 
bomba puolė ant moterių prie
glaudos, užmuszdama kėlės se
nukes.

Uždraudė Rodyt Ame- 
rikoniszkus Paveikslus

Berlinas. — Vokietija už
draudė rodyt Amerikoniszkus 
paveikslus padirbtus per Gold- 
wyn Films Co., nes toji kompa
nija rodo paveikslus kurie prie- 
szinasi cenzūrai. Daugeli tokiu 
paveikslu valdžia sudegino.

Naujas Vadas 
Kareiviu

Juozas C. Menendez, isz 
New Orleans, bus iszrink- 
tu pirmininku Užrubežiniu 
Veteranu (Veterans of Fo
reign Wars) ant ju 41-mo 
suvažiavimo ir seimo kuris 
atsibus 25 Augusto Los An
geles, Cal.

—■ Ameri'kas iszsiunczia vi
sokio^ maszinerijo-s in visas da
lis svieto kas minuta už 750 do
leriu diena ir nakti.

Anglikai Bombardavo 
Vokietija Ir Franci ja

London. — Ana diena Ang
liszki eroplanai bombardavo 
aliejaus ir eroplano stotis Vo
kietijoj ir Francijoj kur pada
re daug bledes. Trys Angliszki 
eroplanai likos nuszauti.

Isz Mokyklų Mė
tomi Smetonos 

Paveikslai

Mariampoleje kai ku
riose pradžios mokyklose 
ūkininkai, vaiku tėvai, 
Komunistu pakurstyti, 
pareikalavo mokytojus, 
kad butu nuo sienų nuimti 
ne tik Smetonos paveiks
lai, bet net ir tie szukiai ir 
užraszai, kuriuose Smeto
na moko vienybes ir pasi
aukojimo.

Lenkai Tures Gera 
Rugepjute

London. — Lenkija turės szi- 
met gera rugepjute ir gales pri
statyt maisto in vietas užgrieb
tas per Vokietija. Žinoma kad 
Vokiecziai taji maista patys 
dalis tarp žmonių pagal savo 
norą.

Vokiecziai vela tvirtina buk 
turės užtektinai maisto del sa
vo asztuoniolikos milijonu pa- 
donu. Buvusis prezidentas Suv. 
Valst., Hooveris, meldžia val
džios kad leistu siunsti maista 
in Nederlandus, Belgija, Len
kija ir Norvegija nes ten labai 
trumpa maisto.

Francijoj ir Iszpanijoj mais
to didele stoka.Laivas McKees
port, kuris ana diena sugryžo 
in Amerika veždamas in tenais 
visokio maisto už milijoną do
leriu bet kurio negalėjo prista
tyt ir atveže adgal isz priežas
ties blokados. Buvo tai pasiun- 
tinis Raudono Kryžiaus Drau
goves.
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600 Nauju Lekiotoju 
Bus Prisiegdyti

Philadelphia, Pa. — Daugiau 
kaip 600-j aunu vyruku bus pri 
siegdytais apimti vietas ka- 
riszku lekiotoju kurie užsira- 
sze in lekiotoju korpusą isz vi
su daliu Amerikos.

Rado Paslėpta Amuni
cija Ant Laivo

Boston, Mass. — Pristovos 
inspektorei perkratė laiva ku
ris atpauke isz Guatemalos ir 
rado paslėpta ant jo keliolika 
dėžių amunicijos kuria konfis
kavo. In kur toji amunicija ke
tino būti gabenta tai da neisz- 
tyrineta.

Prezidentas Peržiuro Amunicijos Dirbtuves

Prezidentas Roosevetas ana diena lankėsi Norfolk, Va., ir Hampton Roads, Va., per
žiūrinėti kariszkas stotis. Ant kairo 
tuveje Fort Monroe. Ant destines ij 
fepeltfįios.

^.prezidentas peržiūrinėja kulkas amunicijos dirb- 
fp^^da prezidentas atplaukė in Norfolk ant in-

Atlankė Kasyklas; D1 
Vaikai Užmuszti |

Coaldale, Pa. — Atlankymas 
mažu kasyklų czionais, per tris 
vaikus, pasibaigė mirezia. 
Amos Cowfer, 15 metu ir Ken
neth Thompson, 13 metu, at
lankė savo giminaiti, Sammft 
Cowfer, abudu atvažiuodami 
isz Filadelfijos. Vaikas nuvede 
abudu in mažas kasyklas, sėd* 
in karuka bet tasai iszsirito isz 
sztangu ir trenke in stulpą

1 muszdamas siena ir anglis 
griuvo abudu. Anglekasei dB 
ho kėlės valandas pakol atkaB 
nelaimingus vaikus. įjĮ

Supjaustė Mergaite. 
Kad Jam Nepasidavė
St. Louis, Mo. — Eliute Fi-j 

rak, dvylikos metu mergaitei 
likos baigei supjaustyta pęj 
žveriszko budo burdingieriu 
laike užklupimo ant jos. Tuom 
iszgamu yra Vads Praszyk, 40 
metu, kuris jau nuo kokio tai 
laiko rijo seile ant mergaites. 
Kada, tėvai ana diena iszvaria- 
v® in bažnyczia, tasai įsegama 
pasinaudodamas isz progos, 
užklupo ant mergaites kuri 
naršei gynėsi nuo užpuoliko. 
Matydamas kad mergaites ne- 
inveiks, isz piktumo pagriebė 
peili su kuriuom supjaustė 
mergaites veidą, rankas ir ki
tas dalis kūno, po tat* pabegg 
isz namu. ,

Tėvai sugryžia namo, rado 
mergaite verkiant ir visa su
kruvinta. Paszauke palicija ir 
nuveže mergaite in ligonbute 
kur daktarai pasakė kad žai- 
dulei ant veido pasilik, ant vi
sados ir veidas bus subjaurin
tas. Iszgamo lyg sziai dienai 
da nesueme.

Giliukis Bedarbio; Pui- 
kei Apdovanotas Už

Teisingysta

New York. — Clare Marks
man, 45 metu bedarbis per ilga 
laika, kuris atėjo peksezias in 
czionais isz St. Louis, eidamas 
prie upes arti Martindale, pa- 
teraino ant plento maža krep- 
šziuka, kuri atidaręs, rado ja
me visokiu brangenybių vertos 
ant 15 tukstaneziu doleriu.

Negalėdamas susineszti su 
locninink® kropsziuko kuriame 
rado adresa, pradėjo ubagaut 
ir surinkęs penkiolika centu, 
pranesze telefonu del Mrs. Pat
ricia Vanderlip, kad jis surado 
jos brangenybes. Locnininke 
atvažiavo in paženklinta gara- 
džiu kuriame Marksman lau
ke. Motere ji puikei apdovano
jo už jo teisingysta su penkiais 
szimtais doleriu. Marksman pa- 
dekavojo moterėlei už jos gera 
szirdi ir dingo tarp žmonių.

—- Paszialpos ezekiais del 
užmokėjimo raudes, elektriko, 
gazo ir keliones del tujitr kurie 
neturi pinigu, Naw Yorkas isz- 
moka kas minuta po 10 dole
rini.

Nubodo Senukei Gy
venti Ant Szio Svieto

Des Moines, Iowa — Mrs. 
Edward Robbins surado ^avo 
bobute Mrs. Grace Penllyn, 76 
metu senuke, mirsztancria lo
voje su perpjauta gerkle. Senu
ke likos tuojaus nuvežta in li
gonbute kurioje mire in pusva
landi laiko. Užkausta per savo 
anūke del ko taip padare tai se
nuke atsake: “Mylima ma>0 
anūkėlė, kam turiu būti sunke
nybe del tavęs, mano tikslas 
sziame gyvenime jau užbaigtas 
ir neturiu ko daugiau gyventi 
aut svieto.”

Palaidojo Gyva Kūdi
ki Su Mirusia Motina

High Range, Cal. —• Indijb- 
nas Running Horse likos arasz- 
tavotas už palaidojima gyvos 
savo 14 menesiu dukreles, su 
jos mirusia motina. Tnr.p tuju 
Ihdijoiiu yra tokis paprotys. 
Tėvas ir jo uoszve likos aresz- 
tavotais ir uždarytais *krd e jij

Palicija daro tolimes^^E 
tyrinėjimus ir bandys bJBi 
proli uždrausti, . '
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v.vs'<!lli;ls Arlhiii‘a< 
isz Norwich, Anglijos,

Z pamokslą sekanczio tu-j 

ąyPau’al Dievo surėdymą tai 
nu c ir viskas kas ant jos ran- 
■si, turi būti ant naudos vi- 
■?ms žmoniems nes visi turi 
■z jos gyventi.”
■ Tuom kart milijonai žmonių 
gyvena paskutiniam varge ir 
kitokiu budu neturi nieko ant 
pragyvenimo.

Argi mus apgavo žeme, ar-gi 
jau negali mums intikti tu ge
rovių kuriu randasi užtektinai 
■del visu.
“Ne, atsako ant to klausymo, 

•— neapgavo mus Dieviszkas 
svietas bet žmogiszkas pared- 
Įkas. ’ ’
•tint galo pamokslo vyskupas 
■|reiszko savo nuomone kad 
;■< nepražūsimo bet žmones su- 
■avadys nauja ir geresni pa- 
■:dka ateityje po karei.

■ Žmogus, kuris nuolatos turi 
[linksma 'būda, toliaus nueina 
’ne kaip tas, kuris turi užsiniau- 
,kusi veidą kaip graborius lai- 
įke laidotuvių. Tokis žmogus 
ji ui r i mažai prieteliu nes nuo jo 
|zisi szalinasi.
\ Geriausia bu'ti linksmu nes 
tokis žmogus patraukia prie 
saves žmones, tai geresni pasi
sekimą turi visame ir ji visi 
myli.

Nekarta žmogus yra pats sau tijose. 
kaltas per staigu užpykima po 
tam gailesi per visa savo gy-J Chicagas, kuris turi 3,384,556 
vasti. Kur piktumas ineina per gyventojus;' Filadelfija yra 
duris, tenais iszbega per langą lrccziU) p0 tam seka Detroitas, 

Los Angeles, Clevelandas, Bal-
Louis, Bostonas, Į 

vesta nuo piktumo bet kas jam’ Pittsburghas, Washington, D.' 
vela prides uosi ant veido jei-'c., ir taip toliau. .
gu nupjauna laike piktumo?. '
Gailestis ateina po laikui, taip, l U ’ 
ateina tik karta bet.tęsęsi per! f 0 1®
visa gyvastį. Piktumas atnesza' jC'T V1Q11 17/1 llll 
žmogui dugiau bledes ne kaip J^^M yr ' v
priežastis tojo piktumo ir už- v 
s.ikarszęziavimp. Piktumas ati- ! UŽKEIKTI DANTYS 
daro musu lupas o uždaro au-  
sis, uždega szirdi, slogina isz-! TTŽKF.TKE BROLIO DANTIS, 
minti o protą permaino ant pa-1 
siutimo.

Antru didžiausiu miestu yra Prigialbsti Savo Tėvynei

iszmintingumas. Karsztuolis 
palengva apsimalszina ir at-Jimore, St.

Kožna meta czionais Ameri
koj prigeria 7,500 ypatų o isz 
to skaitliaus daugiau kaip 5,- 
000 prigeria per penkis mene
sius nuo Mojaus lyg Septembe- 
rio menesiuose. Daugiausia 
prigeria vyrai tarp 5 ir 25 me
tu amžiaus.

KEIKSMAS ISZSIPILDE IR 
TURĖJO DUOT ISZTRAUKT 

PASKUTINI DANTĮ.

Szitas jaunas gyventojas iss Southgate, Anglijos, pri- 
giall'sti savo tėvynei rinkdamas sena geleži isz kurios 
dirba ginklus del kareiviu. Tieji vaikai eina per žmonis 
ir renka sena geleži ir kitokį metali kad paaukauti valdžei.

Į -------- ::--------
Pikturna galima prilyginti 

prie tuom-laikinio iszejimo isz 
proto kaip ji advokatai prami
nė “temporary insanity”. Kuo 
recziau gauname taji staigu su- 
miszima, tuo geriau buna del 
mus o kuo recziau inpuolame 
in piktumą, tuo sveikesneis bu
dime. Netoli tasai nueina kuris 
Plzverdamas savo piktumą ant 
savo artimo, pats save tuomi 
skriaudžia. Senas priežodis 
kalba: “Nenupjauk sau galvos 
jeigu tau ja skauda” arba “ne- 
padegk grinczia idant užpy
kini menuli.”

Pažinojau žmogų kuris pra
dėjo gert del to, kad negavo 
merginos kuria mylėjo; vieto
je parodyt merginai savo gera 
būda tai pasirodė kad yra 
kvailiu. Kvailiu reiketu pava
dinti ta, kuris norėdamas 
spjaut ant savo veido, nupjau
nu sau uosi. O bet panasziai pa
sielgė Jurgis Karsztis kuris už
pyko ant savo pono ir aplaike 
gera iszbarima nuo jo, pamo
te savo dinsta ir netekes už
darbio dabar kenczia pati ir 
vaikai. — Agota buvo tingine, 
kaip pati apie tai persitikrino. 
Vietoje laukti pabarimo .savo 
ponios už koki tai prasikalti
mą, kaip jai tas prigulėjo, tai 
pati padekavojo už dinsta. To
kiu budu neteko geros tarnai
tes kuriai užvydejo kitos tar
naites. — Senas Baltrus pats 
isau prisipažino kad yra kvailys 
.už tai, kad užpyko ant kunigo 
kuris pasakė gera pamokslą 
kuri Baltrus prilygino prie sa- 
.ve^Tir dabar ne eina in bažny- 
cžia klausyti kito pamokslo. 
Pats ant to daugiausia nuken
tėjo bet kas nenori klausyti sa
vo sveiko proto ir užsispyrine- 
ja kaip tasai asilas, del tokio 
nėra jokios gyduoles.

Nedaryk niekados to, jeigu 
jauti, kad tave apėmė piktu- 
ttnas. Lai piktumas karsztuolio 
va del tavęs prasergejimu 

tave neteisingai ba- 
bniie malszum.

Sztai vaisei ulyczinio moks
lo nekuriu vaiku:

Ana diena nuliūdęs senukas 
nuėjo in palicijos stoti Phila- 
delphijoj pasiskunst ant savo 
sūnelio. Isz liūdno apsakymo 
tojo senuko, davėsi suprast, 
kad jo asztuoniolikos metu sū
nelis kuris apleido teviszkia 
pastogia ir farma, praleidinejo 
savo laika ant ulyczios tarp 
isztvirkeliu.

Tėvas sutikės savo iszgama 
sūneli ant ulyczios, melde jo 
kad sugryžtu namo ir nesukru- 
vinetu motinai szirdi bet sūne
lis atkirto tėvui staezei: “eįkie 
in pekla”.

Tas sūnelis tai vaisei ulyczi
nio mokslo ir draugavimo su 
isztvirkeleis. Jeigu tėvai at
kreiptu daugiau atydos in lai
ka ant savo vaiku ir su kuom 
jie draugauja tai mažiau butu 
skundu ant vaiku kurie pralei- 
dineja laika pulruimiuose ant 
kampu ir kazyriuodami o ry
toj randasi už muru kalėjimo 
arba ant lavonyczios lentos.

Tėvai, teminkite ant vaiku, 
vaikai, guodpkite savo tėve
lius, jeigu norite apsisaugot 
nuo visokiu nesmagumu savo 
gyvenime nes kaip jus guodo- 
jate savo tėvus, taip jus guodos 
jusu vaikai ant senatvės.

Gardinas, Liet. — Pas den- 
tista atėjo Szimas Brazdys 
melsdamas jo kad jam isz- 
trauktu vienatini danti koki 
turėjo burnoje.

Nusistebėjo dentistas ir ap- 
reiszke Szimui kad dantys yra 
sveikas ir kam nori nuo jo at
sikratyt ant ko Szimas apsakė 
priežasti isztraukimo danties: 
“Keli metai adgal susibariau 
su savo broliu Petru apie pa
likta turtą po mireziai mano 
tėvo kuris man viską užrasze 
o broliui nieko. Mano brolis isz 
piktumo paszauke: “O, kad tu 
netektumei visu dantų ir nors 
turėtumei tik viena, tai kad ji 
tau skaudėtu ir neduotu tau 
niekados ramybes.” Mano bro
lis po tam mire in trumpa lai
ka ir nuo tos dienos pradėjo 
man skaudėti dantis ir jie isz- 
krito vienas paskui kita ir tik 
pasiliko vienas o kad neiszsi- 
pildytu mano brolio prakeiki
mas, norecziau ir paskutini 
danti duoti isztraukt.”

Dentistas sutiko ant jo noro, 
isztraukdamas jam paskutini 
danti.

MERGINOS BAISI
MIRTIS

MYLIMAS APSIVEDĖ
KITA — ISZ NULIUDIMO 
MĖTĖSI ANT RATU MALŪ

NO IR LIKOS SUMALTA 
ANT SMERT.

SU

Baisi ir žveriszka žudinsta 
buvo papildyta praeita sau vai
te Karditsoje, Graikijoj. Kokia 
tai Megara Haimyros, motere 
laisvos meiles buvo auka tojo 
žudintojaus.

Megara atėjo in koteli su ko
kiu tai nepažinstamu žmogum, 
puikei pasirėdžiusių ir apsi
nakvojo vienam kambaryje. 
Ant rytojaus tarnaite užtiko ja 
gulinezia ant lovos, baisei su
pjaustyta, vidurei buvo per
pjauti, ant stalelio gulėjo nu
žudytos visos brangenybes, 
matyt žudintojas papjovė savo 
auka ne tiksle apipleszimo.

Vėliaus palicija aresztavojo 
koki tai Graika, Matea Kipar- 
risaja, kuris prisipažino prie 
žudinstos bet nepdave priežas
ties del ko nužudė motere. Bet 
palicija mano kad tai buvo jo 
motere, kuri nuo jo pabėgo, 
vesdama paleistuvinga gyveni
mą su kitais,

NUKRYŽIĄVOJO SAVO MO
TERE ISZ BAISAUS 

PAVYDUMO.
Barletta, Italija. — Kapito

nas Bronteo Lentini, ant Ita- 
liszko kariszko laivo, buvo pa 
siutiszkai užvydus savo pato
giai moterei, .prie kurios kibo 
jo draugas ir tankei su jais isz- 
važiuodavo su automobilium 
ant geru laiku. Vyras tankei 
prasergedavo paezia idant ap- 
malszytu savo karszti ir neuž- 
sidavinetu su kitais bet paeziu- 
le ant jo prasergejimu netemi- 
no. Kapitonas Lentini ana 
dienaapaikes kėlės dienas ur- 
lopo isz kariszko lauko, pribu
vo netikėtai namo, užtikdamas 
savo paeziule glėbyje kito afi- 
cieriaus. Kada tasai iszejo, in- 
irszes vyras pagriebė paezia, 
prikalė prie sienos vinimis kaip 
ant kryžiaus ir nukryžiavojo. 
Kaimynai iszgirde dejavimą, 
moteres, atėjo pažiūrėti kas su 
ja atsitiko, surasdami ja nu-! 
kryžiavota. Motere mire in kė
lės valandas po tam isz dideliu 
skausmu. Vyro lyg sziai dienai 
nesurado nes jo pulkas iszke- 
liavo in Afrika.

Przemysl, Lenk. — Kaime 
Bizozy atsiliko baisus atsitiki
mas. Zose Grzems'kiute, buvo 
patogi mergina, paskui kuria 
svilino nemažai jaunikiu isz 
visos aplinkines, bet Zose ne
žiūrėjo ant ju, tiktai ant vieno 
sau iszrinkto Vaitiekaus Mro- 
zek, bet tėvai Vaitiekaus buvo 
prieszingi tajai meilei nes 
jam buvo iszrinkia turtinges- 
nia mergina už paezia, nes pa
tys buvo gaspadoriai. Vaitie
kus isz pradžios nenorėjo apie 
tai klausyti, bet ant galo davė
si prisikalbyt ir szalinosi nuo 
patogios Zosės, kuri nenorėjo 
tikėti paskaląms žmonių ir lau
ke ant savo Vailiekclio, pakol 
ir susilaukė! ...

Ana dieną ketino atsibutie 
Vaitiekaus vinezevone su tur
tinga mergina, duk’tcre turtin
go gaspadoriaus Koncevicz- 
iaus. Dingo visa . viltis nu- 
ski-iaustps Zosės, kairi neužilgio 
ketino pasilikti motina. Priesz 
vinezevone nuėjo pas savo my
lima praszydama idant jis isz- 
pildytu duota jai prižada bet 
Vaitiekius nenorėjo su ja pa
simatyt.

Nuliūdus mergina per visa 
nakti verke, o iisz ryto nuėjo 
prie malūno prūdo ir mėtėsi in 

1__________________________

ji. Vanduo nunesze nelaimin
ga mergina po malūno ratais 
kurie ja sumalė ant szmoteliu. 
Sudraskyta ir įsukruvin'ta jau
na kuna iszgavo tik vakare ir 
padėjo an!t kelio pro kur ketino 
praeiti svodbinis pulkas. Su- 
žiedotine Kancevicziute dagir- 
dus apie atsitikima, nenorėjo 
daugiau pasimatyti su savo su- 
žiedotiniu ir vestuves pairo.

Tokiu baisiu budu Zose at- 
kerszino savo mylimui ir vesei- 
les nebuvo bet už tai paaukavo 
savo jauna gyvastį!...

KINCZIKAI ISZLUPO JA
PONAMS SZIRDIS.

Shanghai, Kinai. — Trys Ja- 
poniszki lekiotojai, po sugedi
mui eroplano, nukrito ant Ki- 
niszku apkasu artimoje Kvan- 
shik-yan, pirma nuleidia ant 
Kincziku bombas kurios užmu- 
sze du Kinczikuš ir asztuonis 
sužeidė. Kinczikai suome su
žeistus Japonus ir visiems 
trims gyviems iszlupo da pla- 
kanezias szirdis. Kinczikai ti
ki jog jeigu iszlups szirdis sa
vo nevidonams, tas priduoda 
jiems daugiau narsumo.

§ Toji maszna kuri yra pri
pildyta kito pinigais, yra tusz- 
czia.

§ Žmogus kuris daug klau
sinėja, geriausia jam nieko 
atsakyt.

SKAITYKIT
- “SAULE” -
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Tiikstantis Naktų ir Viena 
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TokstaotisNakia
H irVicna Fa ‘Tuką tanui

kuri* taris

1930 meto New Yorko 
gyventojai pasidaugi- 
449,873, kaip paduoda 

szimet.

Nuo 
miesto 
no ant 
suraszas gyventoju
Sziadien New Yorke randasi 
7,380,259 gyventojai. Yra tai 
didžiausias miestas Suv. Vals-

FARMERIS SURADO 
SENUS PINIGUS.

Ostersund, Szvedija. — Far- 
meris Vastervick, isz kaimelio 
Laksand, ardamas žeme sura
do tris szimtus sidabriniu pini
gu paeinaneziu da nuo 900 me
tu adgal. Tarp įtuju radosi vi
sokį moteriszki papuoszai. Pi
nigai paeina nuo laiku cieso
riaus Ott III, kuris mirė 1002 j 
mete.

Gi»rt>enoa»jB TunUtal: —
8ulanltl»a nuc ]u»u cinncuuuBu 

mane vardu knyga 
Nakta ir Viena” ui
azirdinga aeziu ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip ‘‘T ūku ton te 
Noktu ir Viena" apturėjau, nes mas 
labai yra iingeidu skaityti visokias 
Istorijas. Jas skaitydamas nei neptv 
sijontl kaip laikas szvental ir imi> 
gini praeina. Ass visiems linkdesias 
kad nusipirktu tokia knyga kalt 
“Tūkstantio Naktų ir Viena" nes j» 
«kaitydama.s žmogus apie viską tad 
pamirszti ir visokį rūpesniai nor 
ant valandėle* atsitraukia.

Cn pagarba, A.
Dv. Palazduonye, 
Csekiszkee vai.

Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodi 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.5'

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!
i

Mahanoy £!ity, Pa

A --------------- ——? pradėjo žiovaut.
BAIDYMAS ANT <:■ 'Tame negyvėlis kita ranka 

GERO NEISZEINA J1“1“1!; ,. . ... ...

 jkas? — paszauke kerszinda- 
RUVO tai ūkanota diena, ru- Tuas Jonas gulėk, nes dieva- 

dens laikas, kada draugia su Į^i szausiu o tada ne'kiutesi.
keliais pažinstamais sėdėjau 
pas savo kaimyną netoli upes 
Vartos. Svetingas namo gaspa- 
dorius vadinosi Steponas, pas 
kuri susirinkdavome vakarais 
ant pasikalbėjimo. Lietus pla-ljonas se(Iej° ailt kedes'linguo- 
ke in langus, isz'ko galima bu- Į damas, drebulys ji paėmė ir ru- 
vo suprast jog ant lauko niekai saves jog; nepaėmė
■:as. Kalbėjome apie szi bei ta, sklandos.

c ant galo užminė vienas apie! 
baidykla:

— Asz jokiu baidyklu nebi
jau — atsiliepė jaunas isz neto
limo dvaruko ckanomas — nei 
nekruptelecziau kad ii- parei
tu prie lavono per visa nakti 
miegot arba su lavonu.

Ponas Steponas girdėdamas 
taji drąsuoli, dirstelėjo in ji su 
laime pra'sergedamas jog isz- 
mintingas žmogus niekados ant 
tokiu navatnu daigtu nesileis
tu o ir tie kudikisžki persiredy- 
mai, kad ka pabaidint, tai jau 
ne viena isz svieto iszvare.

— Asz jau girdėjau savo gy
venime ne apie viena toki su 
dvasioms ir baidykloms szpo- 
sa: Buvau tada vienam dvare 
padlesnu. Viena vakarą susi
rinkome kaip sziadien, pas ma
no prieteliu eikanoma, kuris 
dvare szale bažnyczios gyve
no. Tada, kaip ir sziadien, jau
nas dvaro rasztininkelis gyrė
si su savo drąsą tvirtindamas 
jog dvasiu nebijo ir jog gata
vas lavonyczioj nakvot.

— Ej, Jonuti, neszauk vilko 
isz girrios — praserginejo cka- 
nomas; — juk žinai kaip ežia 
dvare su tais szposais pasida
rė. Magde, kuri prižiurineja 
paukszczius, priesz kelis me
tus buvo sveika ir patogi mer
gina. Nu'siuncziau ja pavakare 
in kluoną kur buvo pasislepes 
kokis tai berniukas idant ja 
pabaugini. Nuo to laiko isz bai
mes gavo nuomiruli ir dabar 
nebagelia vargina.

Jonas szandydamas klauso 
tu cfcanomo prasergejimu; ki
ti pakurstinejo Jono drąsą o 
asz, kuris ant to visko tylėjau, 
iki smert sau iszimetinesiu jog 
neisudraudžiau Jono ir kitu jo 
draugu.

Keli isz Jono draugu mėgino 
ji, idant apsiimtu lavonyczioj 
miegot; iszejo keli in kita šlu
ba ir kažin ka tarp saves kal
bėjo.

— Galite sau tartis kaip no
rite — tarė Jonas, — asz nieko 
nebijau ir pažiūrėsite jog nu
eisiu in lavonyczia, tiktai pasi
imsiu su savim užprovyta szau- 
dykle.

Iszsirenge ant galo Jonas su 
savo keliais draugais. Buvo 
jau netoli gaidžiu. Lavonyczio- 
je stovėjo morai o ant j u gulė
jo lavonas; szale stovėjo žibin- 
tis, kryželis ir szventintas van-Į 
duo.

— Ar gal dar tau atneszti' 
viena lempa? — paklausė vie
nas isz draugu.

— Nieko daugiaus nereika
lauju, galite sau eit, esu nu-Į 
vargęs, miegosiu sau ant kėdės ' 
atsisėdės — atsake Jonas žio
vaudamas ir statydamas szale 
saves szaudykle.

Iszejo draugai o Jonas likosi - 
pas lavona vienas.

Už valauMM^flHMMhJvonas -

vo suprast jog

I Priėjo ir vela pataisė negy-
I velio ranka, pankui svyruoda
mas, nes buvo gerai užsikau-^ 
szes, sugryžo ant savo vietas.

Prabėgo maž puse adynos.

Tame staiga sėdo negyvė
lis grabe ir klaidžiom akimi 
žvalgėsi aplinkui.

— Jau to per daug! — pa
szauke Jonas ir pagriebęs szau- 
dykle, trink tele j o in sėdinti 
grabe lavoną.

Trenksmą lavonyczioj isz- 
girdome ir begomo visi pažiū
rėt kas tenais stojosi.

— Dabar turi gana! —tarė 
Jonas in lavona bet tas sėdėjo 
kaip pirma ir grieže dantimis 
o ’kulka, kuria laike ranl^fcj 
mete in Joną. '

Jonas pabalo iiusiganiBLilj 
riko ir puolė ant žemes,

Kada inbegom in lavon\wfcą 
baisus regėjimas musu akW'Jr 
persistatė — Jonas gulėjo 
žemes o lavonas baltais marsz- 
kiniais apsivilkės, ties juom, 
pasilenkęs, gaivino ji.

— Numirė isz baimes, — pa
szauke lavonas, pamatęs mus 
ineinanezius ir papasakojo 
kaip buvo. Nebuvo tai tikras 
numirėlis tiktai szposas: Vie
nas isz draugu apsivilko in bal
tus ilgus moteriszkus marsz- 
kinius ir atsigulė ant moru. —• 
Szaudykle buvo tiktai paraku 
užprovyta o kulka jie padavė 
lavonui kuris ja in Joną mete.

Kudikiszku szopsu mums 
prie stiklelio pasinorejo bet 
niekados nemislijom kad taip 
smutnai pasibaigtu. Buvo tai 
del manes skaudus pamo'kini- 
mas.

Del jus taipgi tegul buna 
prasergejimas idant niekad to
kiu szposu nedaryt.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

1G0 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00. 

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”
prie “VAINIKĖLIS,” Katalik- 

;zka Maldų Knygele, Juodi 
■darai. Didumas, 3x3% col., 

drukas,. ,50j* 
CITY,
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D AM TOJE, toli nuo miesto a- 
pylinkeje, buvo didelis kal

nas. Jisai, tarytum, skendo mil- 
žiniszkame, osziancziame misz
ke. Pakalnėje sruveno upelis o 
ant kranto gražiame klonyje, 
tysojo sodžius. Isz to sodžiaus 
ėjo siauras takelis in kaina. 
Pączįoje kalno virszuneje, ly
gioje aįksztelej, stovėjo maža 
grineziute, vos besilaikanti, su
irus, sukrypus. Joje gyveno 
varguole moteriszke, vardu 
Želve, praminta “avingalve.” 
Jai žmones toki varda prama
ne del to, kad ja laike kvaile o 
kvaile ja laike del to, kad ji rū
pinosi kitais daugiau negu sa
vimi. Jeigu kartais ateidavo in 
Laima koks žmogus pagialbos 
praszydamas tai jam atsaky
davo:

— Atsitrauk nuo manes, asz 
negaliu tau padėti. Tenai, ant 
kalno, gyvena Želve-avingalve, 
kuri visus aprūpina.

Žmogus lipdavo in kaina pas 
senele. Jeigu ji galėdavo isz- 
pildyti kaip nors jo praszyma 
pildydavo o jeigu negalėdavo
— tai priglausdavo, paguosda
vo, suramindavo sakydama:

— Pakentėk 'truputi, juk 
Kristus už mus kentėjo ir 
mums liepe kentėti.

* * *

Seneles grineziute mažutėlė
— vos beapsisuksi. Drauge su 
senele gyveno Sausarankis vai
kinukas Kalvutis ir bekoje 
mergyte Vargule. Tuodu kūdi
kiai senelei bu*o svetimi.

Kitados juodu gyveno pas 
r*sxrvo' ifevcdus; Ure^a tamsia 

nakti iszdraske piktadariai ju 
trobeles, nužudė tėvelius o juo
du vienu du paliko miszke. Po 
keletos dienu juodu atrado so
džiaus žmones ir pradėjo derė
tis, kas turi imtis vaikuczius 
auginti. Kiekvienas ju kratosi: 
kokia, girdi, isz ju nauda, tik 

-—dovanai maitink ir varginkis 
su jais. Iszgirdus tai, senele ta
re:

— - Tiesa, geri kaimynėliai, 
sakote: be rankos, be kojos nie
ko juodu jums nepadės. Duoki
te juos man! Jeigu kada netu
rėsiu ko valgyti, tai mums 
trims smagiau bus alkis kensti.

Žmones leipo juokais.
— Neiszmintkiga Želve, — 

’ tarė vienas kaimynas: — tikra 
tu avingalve, imk juos.

L -.^Pradėjo senele su jais gyven
ti. Ne naktimi/ ji negaudavo 
miegot, tai mezge, tai verpe. 
Už tai ji gaudavo miltu, drus
kos. Miszke prisirinkdavo ža
beliu ir prasivirdavo viralo. 
Kartais pasitenkydavo vien 
vandenėliu. Susirinko karta 

b^lrie szulinio moters ir klausia: 
^a'l’ lu’ Želve-avingalve, 

; Įgyveni su savo vaikais?
B — Visa, aeziu Dievui, gerai, 

atsake senele.
B—Kaip lai gerai ? Juk jie ne- 
Bimingi?! — kalbėjo motore-. 
B — Tai ir gerai, kad nelaimin- 
B. už tai jiems maža ko terei-

Įja. Jeigu jie butu laimingesni 
^LIBiaudhige.siii, tai asz negale- 

P^birnauti Vieszpacziui 
Bui o dabar asz duodu ka

Bį tai vis jiem geriau, ne- 
ju neprieinu- ir 

„t Berūpinus-
"AB ar 1,1 l'b’ina pamanei 

^B^lSiiBai,s j)US ’
— ; • — atsake .-eilele —

B-z nemaniau.

nelis iszbudo ir pamate Želvo,

Tai kaip tu neapsigalvojus i savo skylėta rudine ir isz nuo- 
gali tai daryti? Tiesa, jie galjvargio greit užmigo. Tik gai- 
greitai mirs, tada tau paleng-! džiui trecziu kart pragydus, se- 
ves, — kalbėjo viena moteris.

— Ka tu kalbi?! — suszuko kuri, prikabinus prie lubu kuo- 
senele. — Kam mirtis? Asz jos j deli, stovėdama verpe.
-------x—i -- „v. — Tu, |ur vįsaį nemie

gojai? — užklausė senelis.
— Taip, asz visai nenorėjau 

miego.
Palingavęs galva, senelis ta

re:
— Ilgai vadžiojo mane Viesz- 

pats po. pasauli, asz maniau, 
kad jis mane užmirszo ir aplei
do o Jis mane atvede in ramy
bes vieta ir leido iszvysti tikrą
ją meile.

Pasakyk man, senele, ko tu 
nori, o asz viską isz Dievo isz- 
praszysiu.

— Ko man trūksta, asz taip 
laiminga, linksma; tik noriu 
kad mirtis neperžengtu mano 
slenksczio o jeigu ji ateis, tai 
tegul už duru sudžiūsta! — at
sake senele.

— 'Tegul bus taip, kaip tu 
nori. Senelis iszejo.

* * *
Prie seneles grineziutes du

ru szilko rubais apsitaisiusi, 
aukso karda prisikabinusi, 
plieno dalge laikydama, szoki- 
nejo mirtis.

Senele tuoj pažino ir tarė:
— Gerai jiems pas mane ir 

be tavo dovanu o tavęs geriau 
kad nebutu. Sudžiuk už duru!

Mirtis pridžiūvo toj vietoj 
kur stovėjo o senele pridengė 
ja žagarais, kad ne nesimatytu.

Po kiek laiko, pradėjo verž
tis sodžiaus žmoniems aimana
vimai ir aszaros. Turtuolis emo 
skriausti ir muszti vargsza. Jo 
piktadariszka szirdis nejautė 
joki pasigailėjimo. Galiūnai 
buvo žiaurus, dabar paliko dar 
žiauresni.

Eina ir eina pas Želve tiek 
nelaimingu, kiek ji per visa sa
vo amželi nebuvo maeziusi. Ji 
negalėjo jiems padėti ir girdė
jo, kai jie verkdami szauke: 
“Mirtie, mirtie, kur dingai, 
kam apleidai pasauli, ateik ir 
paslėpk mus nuo beszirdžiu 
žmonių! ’ ’

Czia Želve suprato blogai pa
darius.

— Tai asz, beprote, visa tai 
padariau, — tarė senele: — asz 
užsimaniau taisyti Dievo dar
bus: kas būti sutvertam, kam 
ne; asz panaikinau mirti! Ji po 
žagarais sudžiūvo!

— Paleisk, mamute, mirti, 
pasigailėk mus! — szauke var
guoliu mynia. — Sztai jau de- 
szimtys metu, kai jokiu laido
tuvių ndbuvo, ir galiūnai tapo 
beszirdžiai o mes pavargome. 
Leisk juom atskirti nuo didžiu 
nuodėmių o mus nuo skausmu.

Nuėjo Želve, austume žaga
rus o mirtis jau nebe ta: dalge 
surūdijo, gražus rubai supuvo, 
kūnas sudžiūvo, liko vos kaulu 
žymes.

— Eik kur tave Dievas siun
tė, — pasakė Želve mireziai. 
Mirtis atsikėlė ir nuėjo.

Greitai sugaudė laidotuvių 
varpas. Pradžiugo -varguoliai, 
sudrėbėjo tureziai.

— Mes manome kad ji amži
nai isznyko, — kalbėjo turtuo
liai o ji sztai, kaip angis pasi
rodė. Turbut negalima amžius 
vieszpatauti ir skriausti.

Varguoliai žegnojosi ir patys 
in karstus gule.

nenoriu, tegul ji sudžiūsta už į 
mano duru!

Moteres pradėjo juoktis.
— Želve-aviugalve, matai, 

kokia tu galinga, mirti nori už 
duru sudžiovinti. Tikra avin
galve!...

Nuėjo senele pas Kalvuti ir 
Vargute. Nunesze jiems szalto, 
tyro vandenėlio atsigerti; o 
moteres stovėjo ir žiurėjo in 
beatsitolinanczia senele.

Tuo laiku isz miszko iszejo 
dviem lazdom pasiramseziuo- 
damas senelis.

— Moterėles, — tarė senelis: 
kas pas jus kaime geras žmoge
lis, kas priimtu nakvynėn pa- 
kelevinga elgeta?

— O kuo tu vadiniesi, kas 
esi ?

— Asz keliauninkas Dievo 
pasaulio, mano vardas — Gyva 
Dvasia. Pavargau, norecziau 
atsilsėti.

— Mes tavęs nepažinstam ir 
negalime priimti nakvynėn nes 
vyrai pareja barsis.

— 'Tai jus savo vyru labiau 
bijote, negu Dievo? Juk Dievas 
liepe priimti ir papenėti varg- 
sza!

— Tiesa, keleivi, sakai: Die
vo žodi atmename, bet žmo
gaus žodžio bijome.

— Asz tai, moterėlės, už blo
ga nelaikau, — palingavęs gal
va tarė senelis: — eisiu vyru 
pasiklausti.

Nuėjo pas vyrus o tie jam sa
ko:

— Kas tave žino, gal tu, pa
sivertęs elgeta, nori sužinoti, 
kur musu turtai o paskui pra- 
neszi pleszikams. Gal tu koks 
neszvarus o musu pirkios szva- 
rios! Eik sziuo takeliu in kai
na, ten rasi maža trobele kur 
gyvena Želve-avingalve, ji ta
ve priims.

— Aeziu jums, geri žmones, 
— tarė senelis ir nuėjo in kai
na.

Želve pamaeziusi sunkiai 
kuopianti in kaina seneli, pa
siuntė Kalvuti pakviesti seneli 
vakarienes.

Kalvutis, pribėgės, seneli 
szauke:

— Senuti, eiksz pas mus va
karienes, tave mama praszo. 
Iszvire koszes ir užsude.

Senelis szypsodamas ramiai 
paglostė Kalvuti.

— Taip, asz pas jus ir einu, 
kitur neprieme.

Kai senelis inženge grintelen, 
ten pasidarė visai ankszta.

— Sėskis, tėvuk, — tarė se
nele: — valgyk su vaikais, asz 
pastovėsiu.

Senelis sėdosi, pavalgė ir pra
kalbo:

— Aeziu tau, senele, kad ne
klausei kas asz esu ir isz kur o 
pasodinai ir pavalgydinai. Da
bar eisiu misžkan nes ežia 
ankszta, nėr kur visiems atsi
gulti.

— Ka kalbi, seneli?! Miszke 
daug žvėrių, asz neleisiu. Iszsi- 
teksime: Kalvutis atsiguls ant 
krosnies, Vargute užkrosny j, 
o tu, kur bus daugiau vietos. 
Asz įjati sau rasiu vieta.

■—'.Tegįul bus taip, kaip tu 
nori, — fare senelis.

Atsigulė senelis, užsiklojo

-— Pavargome, sako, musu 
kaulai isztroszko žemeles.

Apėjo mirtis visa sodžių už 
girios ir surinko visa, kas rei
kėjo surinkti o su kitais drau
ge paėmė Kalvuti ir Vargute. 
Tik Želve vis likosi gyventi i- 
gyveno kaip pirmiau, daro 
kaii) pirmiau ir dare. Tie, kurie 
ja vadino Želve-avingalve, visi 
iszmire, ,ir ji pati jau užmirszo 
ta varda. Mirtis, apėjus visa 
pasauli, gryžo prie- jos ir pa
klausė:

— Kuo vardu tu vadiniesi?
Ji stengėsi prisiminti bet ne

galėjo.
— Turbut mano vardas per

simainė, — tarė senele.
Mirtis pradėjo klausinėti ap

linkiniu, kaip vadinasi toji mo- 
teriszke, bet niekas nežinojo. 
Tik staiga krito isz dangaus 
baltas, kaip sniegas, szirdies 
iszvaizdos akmuo, kuriame ug
ningu auksu dege paraszas: 
“Meile.”

Pamaczius tai mirtis tarė:
— Tu ne mano, tavo vardo 

nėra mano sanrasze, Meile ne- 
mirszta. Tu gyvensi iki tu lai
ku, kada teisybe ir gailestingu
mas susitiks ir vieszpataus 
žmonyse o vilkas atsiguls szale 
ėriuko ir nenuskriaus jo!

Kavos Karaliene

Sztai 18 metu Peggy Van 
Vliet, isz Glen Ridge, N. J., 
kuri likos iszrinkta kara
liene kavos ant suvažiavi
mo kavos augintoju, isz 
Pietines Amerikos.

Skaito “Saule” 30 Metu 
Ir Skaitys Toliaus!

Gerbiamoji Redakcija:—
. Turiu tamistoms praneszti 

kad asz esmių jusu sena skai
tytoja “Saules,” kuria jau 
skaitau daugiau kaip 30 metu 
ir nepaliausiu ja skaityt pako
lei akyse turėsiu szviesa. Man 

Saule” daugiausia patinka 
ir kaįp ja aplaikau, tai ne einu 
gult pakol visa neperskaitau 
po tam ja nenumetu, kaip 
tai darom su kitais laikraszcz- 
iais, bet atiduodu senukam, ku
rie jau gyvena amt loskavos 
duonos ir negali nusipirkt ir 
myli “Saule” labai skaityti. 
Su pagarba, lieku jusu sena 
skaitytoja, Mrs. Anna Kane,

isz Cleveland, Ohio.

—■ Suriestu Valstijų gy
ventojai pi’;w'ta gerti daugiau 
arbatos neą^,/^eria kas miliu
tą už du dolerius.

Laike iszbandymo mariniu rogucziu, vinas isz geriau
siu sportininku nuslydo nuo ju, laike plaukimo Hermosa 
Beach, Cal. Ed Stanley negalėjo užsilaikyti ant lentos 
per greita plaukimą motorines vaitas kuri traukia pas
kui save marines rogutes. Tose lenktynėse ima dalybas 
daugelis sportu.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

----- $-----

UnionNationalBank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

BALTRUVIENE

Vyrucziai Masacziužeje ne-> 
gerai, \ 

Ten turi triubelio vyrai, 1 
Merginos paezios siūlosi,- j 

Kad vyrai su joms paeziuotusi.
Nesiranda tokio miestuko, 

Kad nesirastu tokio “stako,” 
Visokio sztamo užtikti gali, 

Bet szirdiės neturi dali, 
Ir szleivos ir kuprotos, 

Giriasi kad labai bagotos, 
Bet vaikina prisisavint negali 

Kožnas traukiasi in szali.
Ir szlapnoses kimba prie 

žaliablekeliu,
Kabinasi ir sėda ant keliu, 

Kad net bjauru iii tai žiūrėti, 
Žmogus- turi akis užsidengti.’

Szapnoses nekaltos tiktai 
tėvai, 

Jeigu augina negerai, 
Ba per pirsztps žiuri, 

Už pikta daigia neturi. 
Nesenei daug juoku buvo,

Ne vienas vyrukas pražuvo, 
Turėjo runyt in kita miestą, 

Ba nebagui buvo riesta.
Viena porele mažai laiko 

turėjo,
O apsiporuot kanecz norėjo, 

Ba jau tik viena, 
Pasiliko diena, 

O kad pinigu buvo, 
Szliubas tuojaus atsibuvo, 

Bet trumpai veseilijo, 
Greitai liūdnumas užėjo, 

Tegul sau sveiki gyvena, 
Ir apie juos bus gana.

* * *
Isz ten tieiog bosu pasukau, 

In Detroitą pribuvau, 
Ir ka ten pamaeziau, 
Net ausis pastaeziau, 

Randasi ten Lietuviu ir
Lietvaicziu, 

Visokio sztamo panaieziu, 
Ir ilgiausiu asilu, 

Badai dideliu kvailiu, 
Ka dorybes neužlaiko, 

Save guodoti neturi laiko, 
Kad ant mergaieziu neuž- 

puldinetu,
Ir tokiu bjauru žodžiu ne- 

raszinetu, 
Raszta parodyt paprasziau, 

Keno buvo tai atminiau, 
Ba reikia žinoti kad daug gro- 

matu apaikau,
Tai tuojaus ir pažinojau. 

Toki bjaurybes, 
Užpuola ant dorybes,

Norints kaip žmogus vaiksz 
czioja, 

Bet asilo galvas neszioja.
Pacztas jau jeszko tuju 

šmeižiku, 
Niekszu vėjavaikiu, 

Už ka turės atkentet, 
Kelis metus kozoje sėdėt.

* * *
Apie Vusteri pedes diena, i 
Apėmė svaigulys vaikina j 

viena, 
Per nakti ant žemes varavo, 

Bet nieko neiszgavo.
Vai butu gavės kad butu 

palaukes,
Butu ne szventuju neprisi-

• szaukes,
Ant giliuko iszsipagiriojo, 

Ir namo nuvežliojo.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

t®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! I

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

arba pradžia
SKAITYMOr ;

.. .ir...
RASZYMO★

★
★
★

:64 pus., Did. 5x7col
Tiktai, 10c.

“SAULE ” 
MAHANOY CITY, PA.

I
* 
¥•*

12 ISTORIJOS UŽ 25c
?Jedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia, 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukters. Nelabaa vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKA3 - CO.j 
MAHANOYCITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
„ Geriausia Ambulance — 

fC patarnavimas s z i o j
apylinkėje. Bile ko- m2

S1L kiam laike; diena ar
W nakti. Visada turi pil-

na pasirinkimą meta- Jg*.
T ’ liszku ir kieto medžio W7
| Grabu. Laidoja nu- II
Į milelius pagal naujau- įi
Į šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke IĮ
Ks moterems. Prieinamos J

JĮįL prekes. aB

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-JVISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai
Dalejdus

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna



.... ■?

“26-ta Lietuviu Diena” 
^KETVERGE^ 
Rugp.-Aug. 15ta Diena 
LAKEWOOD PARK 

Neužmirszkite I!!

Žinios Vietines
— Ana diena lankėsi mies

te ponstva S. Pecziulei ir An
drius Neveras isz West Hazle- 
tono, kurie sustojo Mahanojui 
ir Girardvilleje o būdami mies
te atlankė redakcija “Saules” 
nes ponstva Pecziulei yra se
ni jos skaitytojai. Ponia Pe- 
cziuliene nesenei apleido ligon- 
bute Wilkes-Barre kur radosi 
ant operacijos bet sziadien jau 
pasveiko. Girardvilleje atlankė 
F. Krugeriu szeimyna. Poni 
Krugeriene, kuri lankėsi pas 
ponstva Pecziulius važiavo 
(draugia su jais in Girardville. 
A ežių visiems už atsilankyma.

■—■ Pas Jonus Kuleviczius, 
627 E. Mahanoy Avė., pasidau
gino iszeimyna nes poni Kule- 
yieziene apteikė savo Jonuką 
patogia dukrele Gero Samari- 
tono ligonbuteje, Filadelfijoj. 
Motina po tėvais vadinasi Mar
cele Smulikiute.

■—• Frackvilles plentas jau 
pradėtas dirbti. Automobilis
tai turės važiuoti pro Heckers- 
yille in Gordona per Ashlanda 
po tam in St. Clair in Mahano- 
ju ir Shenandori.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Charles Francis isz Gil- 
bertono su Mare Pranckevi- 
eziute, nuo 512 W. Mahanoy 
Ave.

— Daktaras A. P. Valin- 
ezius likos paskirtas kaipo 
daktaras Coaldale ligonbuteje 
per ligonbutes globėjus.

— Aleksa Penkunas, 1227 
E. Mahanoy Avė., likos iszvež- 
fas in Locust Mountain ligon- 
bute ant gydymo nulaužtos ko
jos kuria jam sužeidė Mahanoy 
City kasyklose.

— Pirmo Vordo ugnagesei 
laikys karnavala ir iszpletoji- 
ma Amerikoniszkos vėliavos. 
Bus visokiu žaidimu, gerymu ir 
užkandžiu ir žmonelei galės pa
silinksmint visokiais budais. 
Karnavalas bus laikomas Su- 
batoje.

SHENANDOAH, PA.
■— Laisnus ant apsivedimo 

iszeme Juozas Bernaekis ir 
Ona Bleyis, abudu isz Shaft.
t Ona Lazauckiene mirė po 

gana ilgai ilgai namie. Velione 
lįaejo isz Lietuvos būdama jau
na mergina, apsigyvendama 
czionais per visa ta ji laika. 
Paliko tris sūnūs, dvi dukte- 
res, anūkėli ir broli. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos.

— Mokyklų direktorei ana 
diena aplaike 10 tukstaneziu 
doleriu ant užmokėjimo darak- 
torkoms užsivilkusias algas.

— Amerika iszsiunczia kas 
minuta in Pietine Amerika vi
sokiu automobiliniu daliu už 
1.60 doleriu,

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES
— Jonas Gergel, apie 54 

metu, atėmė sau gyvasti szok- 
damas nuo tilto in upe. Kokia 
buvo priežastis užbaigimo sa
vo gyvasties tai nedažinota.

— Ronaldas Cobleigh, dvie
ju metu, likos užmusztas ant 
vietos per automobiliu kaipo ir, 
jo broliukas keturiu metu ir 
motina likos sužeisti. Motina 
tame laike veže vaikus skersai 
ulyezia Fernbrook. Benas Sam
uel vare automobiliu.

Minersville, Pa. — Banditai 
nuszove ant ismert Edwarda 
Fromme, 55 metu, kuris buvo 
atejas in ofisą butlegerinio 
brekerio arti Steins Mills. Ban
ditai paėmė kelis dolerius isz 
ofiso.

Tamaqua, Pa. — Sušikivir- 
czinimas tarp Roberto Rokl- 
fing ir Gordon Kissner buvo 
pavojingas saliune Mik oi o Sti- 
anchi, Kauto, netoli nuo Ta- 
makves, kuris pasibaigė mir- 
czia Kissnerio kuris taip skau
džiai likos sumusztas kad ate
jas in saliuna krito negyvas.

Girardville, Pa. — Mare Kar- 
duliene pavojingai susižeidė 
puldama tropais žemyn namie 
ir likos nuvežta in Ashlando li- 
gonbute ant gydymo.

Isz Amerikos
ISZGIALBEJO SAVO BRO

LIUKĄ IR SESUTE ISZ 
DEGANCZIO NAMO.

Norristown, Pa. — Rita La- 
penta, 13 metu ir jos broliukas, 
9 metu, likos iszgialbeti per 
savo broli, 23 metu Juozą, isz 
deganezio namo. Tėvas ir moti
na ir du kiti vaikai patys isz- 
feigialbejo isz antro laipsnio 
nes žemutine dalis namo rado
si liepsnoje.

BARBERIS RADO ŠENOJE 
SZEPOJE $5,000.

Buffalo, N. Y. — Barberis 
Gwyn Rebman sziadien netikė
tai pasiliko gana turtingu žmo
gum nes rado penkis tukstan- 
czius doleriu. Barberis, sznipi- 
nedamas ant pastoges surado 
sena rakta. Manydamas kad 
raktas priguli prie kokios sze- 
pos, pradėjo pritaikinę t prie 
vienos ir atidaręs stalcziu, ra
do jame maisziuka su auksi- 
neis ir sidabrineis pinigais. 
Barberis skaitė tuos pinigus 
beveik per valanda laiko.

Pinigai prigulėjo prie jo mi
rusios motinos kuri mirė keli 
metai adgal, turėdama 92 me
tus bet apie juos niekas nežino
jo ir jis nesitikėjo kad senuke 
butu turėjus tiek pinigu. Auk
sinius turėjo permainyt ant 
bumaszku nes valdžia uždrau
džia turėti auksinius pinigus.

§ Mazgok kiaule kiek nori 
bet ji vis lys in purvyną — taip 
ir su žmogum.

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

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

e' S A U L E ” MAHANOY CITY, PA._____________ __________________________________________________________

Draugiszkas Susirinkimas Merginu Skautu Indijonai Apvaiksztineja Savo Tautiszkus Šiokius

ISZ LIETUVOS Isz Visu Szalin

Merginu skautai isz 15 sklypu suvažiavo in Camp 
Andree, N. Y., 14 Augusto, ant dvieju sanvaieziu kad su
sipažint ir būti prietelingoras vieni kitiems. Ju garbes 
pirmininku yra poni Rooseveltiene, pati prezidento.

JONAVOJE SUDEGE 
51 NAMAI

BLEDES PADARYTA ANT 
PUSES MILIJONO LITU.

Birželio 19 d., Jonavos mies
tely buvo labai didelis gaisras. 
Visu pirma pradėjo degti A. 
Žukovskio namai. Ugnis nepa
prastai greit persimetė in Ra
miąja ulyezia. In gasraviete 
tuojau atvyko Jonavos ingulos 
ir savanoriu ugniagesiu ko- 
malndos. Kadangi ligi upes 
buvo keli szimtai metru, tai ge
sinimo darbai buvo vykdomi 
sėkmingai. Po kiek laiko dar 
atvyko ir Vilijampolės sava
noriu, Kauno miesto savivaldy
bes ir Ukmergės miesto ugnia
gesiu komandos, kurios pradė
jo gaisra inveikti ir po ilgu pa
stangų, visis'zkai užgesino. Ge
sinimo darbai buvo baigti 1 
vai. Gaisras siautėjo apie 10 
valandų. Viso Jonavoje su
degė 27 savininku 51 namai 
isz kuriu 24 negyvenami, 27 
gyvenami. Namai dege Vil
niaus, Kauta) ir Ramiojoj uly. 
Pagal savininku pareiszkimus, 
esą padaryta apie puse milijo
no litu nuostolio. Kol namu 
verte nėra tikrai apskaieziuota 
nuostoliu dydis tiksliai dar ne
žinomas. Isz sudegusiu namu 
beveik viskas buvo iszgelbeta. 
Tik isz keliu namu vos spėjo 
patys gyventojai iszbegti. Apie 
40 szeimynu liko be pastoges. 
Ju szelpimu rūpinasi kaimynai 
kai kurie padegėliai jau per
sikraustė in naujus namus. 
Tikra gaisro priežastis nežino
ma. Spėjama kad bus kaltas 
neatsargus elgimasis su ugni
mi, nes A. Žukovskio namuose, 
isz kuriu kilo gaisras yra kepy
kla. Gaisro priežasti tiria kri
minaline policija.

KĖDAINIUOSE SUIMTA 
DAUG ŽMONIŲ.

Kaip Bolszeviku komendan
tas Kėdainių miestelyje už
draudė gyventojams nuo 11 va
landos vakaro vaikszcziot uly- 
cziosia, tai pirma nakti buvo 
aresztuota daug žmonių, kurie 
szitos n a u j o s Bolszeviku 
“Laisves” da nežinojo ir gry- 
žo namo jau p.o 11 valandos.

■— Australija pargabena 
visokiu zoboveliu už du dole
rius kožna minuta, daugiausia 
isz Japonijos.

i—< Bulgarija parduoda ki
tiems sklypams po 150 svaru 
vynuogių, (greipsu) kas minu
ta, j

PAVOGĖ PACZIA
KURI NORĖJO SU JUOM
GYVENTI; LIŪDNAS JO 

GYVENIMAS IR 
PABAIGA.

Stafford, Anglija.—Ana die
na atsibuvo czionais liūdnos 
laidotuves kapitono Dovido 
Hartland, kuriose dalyvavo 
tiktai kelios ypatos, be jokiu 
bažnytiniu apeigų ir ženklyvu- 
mo.

Priesz kare kapitonas susi
pažino įsu duktere turtingo 
kupeziaus Dora Waymauith Ir 
in kėlės dienas po tam atsibuvo 
vinezevone. Kada jaunave
džiai aipleidinejo bažnyczia, 
pasiuntinis atnesze jam tele
grama, kad rengtųsi in Afrika 
ant kariszkos tarnystos. Ka 
turėjo daryti jaunavedis! turė
jo klausytie savo perdetiniu 
arba būtie nužemintas per ka- 
riszka suda. Atsisveikino su 
savo mylima, su kuria neturėjo 
ne valandėlės saldaus surami
nimo.

Kapitonas rasdamasis ant 
tarnystos, raszydavo laiszkus 
pas paeziule, norints jam pa- 
cziule, taipgi rasze, bet isz jo
sios laiszku dasiprato kad jo
sios meile buvo atszalus. Ana 
diena sugryžo namo ant urlopo 
pas paezios gimines, ipas ku
riuos tuom laik buvo apsigy
venus, bet pasveikinimas buvo 
labai szaltas ir jam staezei pa
sakė: “Neturekie prie manes 
jokios priekabos, negaliu bū
tie tavo pati, ba myliu kita!”

Kapitonas nusistebėjo ir ne
žinojo ka daryti, bet staigai ta
re: “Esi mano pati su kuria ap
sivedžiau ir turiu pilna tiesa 
prie tavęs, turi su manim va
žiuoti namo!”

Nelaukdamas atsakymo, pa
griebė paeziule in glebi ir nusi
vežė namo. Iszvogimas buvo 
taip staigus kad net gimines 
isz pradžių, nieko nedasiprato. 
Kapitonas uždare ja namie ir 
pareikalavo nuo jos visiszko 
paklusnumo.

Tėvai davė žinia policijei, 
bet nieko negialbejo ir negalė
jo padaryti. Ant galo, kada 
teismas atsibuvo, sudžia iszda- 
ve toki nusprendimą: “Jeigu 
pati nenori gyventi su vyru po 
ta paezia pastogia, tai prie to 
negalima josios priversti. Mo
tore neyra nevalninke ir nepri
versta jo klausyti!”

Kapitonas tojo nusprendimo 
nepaklausė ir laike ja uždary
ta, o ant galo tv’A diena insi- 
lauže in narna iljantai, ku
rie paliuosavo moi'ere isz vyro 
kalejirho.

Septyni tukstaneziai Indi jonu kurie perstato 30 invairiu sztamu, apvaiksztines sa
vo tautiszkas dienas su senoviszkais szokiais, dainoms ir kitokiais žaidimais Gallup, N. 
Mex., per tris dienas pradedant nuo 14 d. Augusto. Ant paveikslo matome nekuriuos 
sztamus pasirengenezius ant tosios svarbios dienos.

Sudžiaus nusprendimas isz- 
szauke dideli džiaugsma tarp 
moterių, kurios ^z to pasinau
dojo, kurios pamėtė savo vy
rus su kuriais priverstinai tu
rėjo gyventi.

Kapitonas isz didelio gailes- 
czio netekimo mylimos paeziu- 
les, paleido sau szuvi in kruti- 
nia užbaigdamas sau gyvasti 
ta diena, kada, jam buvo pa
liepta keliauti ant tarnystos ad
gal in Afrika.

APSIVEDĖ SU OŽIU, KAD 
NUSIKRATYTI NUO PIKTU 

DVASIU.
Allahabad, Indija. — Tula 

jauna Induse, ana diena apsi
vedė su ožiu, kad iszkirst szpo- 
sa piktoms dvasioms, nes Indi
joj milijonai žmonių tiki jog 
kada mergina iszteka tai pik
tos dvasios tuojaus po vestu
vių numarina jos pirma vy
ra. Todėl, tukstaneziai jaunu 
merginu veda pirma koki gy
vuli kad nelabas dvasias tokiu 
budu apgauti.

Angliszka valdžia jau n!uo se
nei bando užbėgti tokiam pa- 
proeziui, bet sunku žmonis at- 
pratyt nuo senoviszku papro- 
cziu.

SUMUSZE MOTINA KAD JA 
PAGIMDĖ.

Khaskovo, Bulgarija.-Priesz 
sudžia stojo 18 metu mergina 
Edrina Denizli kuri kaltinama 
baisiu sumuszimu savo senos 
motinos. Sudžia josios užklau
sė: Del ko neturėjo paguodo- 
nes del senos motinos pasielg
dama taip nemielaszirdingai 
su ja ? Mergina be jokio susi
graudinimo ir gailesezio atsa
ke, kad buvo ant josios užpy- 
kus, kad ja pagimdė.

Sudas nubaudė iszgama duk
tere ant meto in kalėjimą, o 
motina patalpino ubagu prie
glaudoje.

VELNEI JA ISZNESZE ISZ 
GRINCZIOS.

Wuang-Shai, Kinai. — Kin- 
iszka motere Lei-Chuang, kuri 
gyvena artimam kaimelyja, 
pranesze kamisoriui apie nepa
prasta atsitikima, koki nesenei 
turėjo.

Motere pasakė buk kada mie
gojo, atėjo in jos grinezele ke
liolika velniu, kurie neturėjo 
ranku, ne smakru1, iszneszdami 
ja isz grinezios. Apie antra va
landa po pusiaunakt radosi ji 
ant lauko ant sukrauto laužo. 
Motere buvo tosios nutŲiiones, 

kad ja “velnei” ketino sude
ginti.
Jos vyro nekliudė bet kada jis 

pabudo, turėjo perpjauta uosi. 
Visas kaimelis tuom atsitikimu 
labai persiėmė ir randasi bai
mėje kad ir juos “velnei” ne- 
isznesztu in laukus. Valdžia 
daro tirinejima ir jeszko tuju 
“velniu” nes mano kad tai 
“gyvi velnei,” kurie atėjo 
gyventojus apipleszti.

MIRUSIS VYRAS INTRAU- 
KE JA IN SZULINI.

Roczyca, Jugoslavija.—Atė
mė sau gyvasti per inszokįma 
in szulini Sepa Mostar, da jau
na motere. Priežastis savžu- 
dinstos buvo nuolatinis gailes
tis paskui mirusi josios vyra.

Apie ta sav-žudinsta apylin
kes žmones visaip kalba. Ba
dai kožna nakti, apie pusiau
nakti motere susitikdavo su sa
vo vyru, kuris pasirodydavo 
szulinyje, melsdamas josios 
kad ateitu pas ji su juom susi
vienyti. Liudintojai laike tiri- 
nejimo apsakinėjo, būk mate 
kaip Sepa nakties laike, vien- 
marszkine ateidavo prie szuli- 
nio ir rodos su kuom tai kalbė
davo.

SUSIŽIEDOJUS PORELE
NUŽUDE SENA TĘVA.

Krokava, Lenk.— Kaime Sze- 
rvy.atsibuvo bjauri
papildyta per 22 metu Sergėjo- 
va Anufka ir jo mylima 19 me
tu mergina, kurie nužudė jos 
sena tęva.

Tėvas uždraritde savo dukte- 
rei i'szteketi už Anufko, kuris 
nieko nedirbo ir tiktai tran'kesi 
po jomarkbis. Tėvas kerszino 
dukterei, kad po jo mireziai 
nieko jai nepaliks, jeigu jo ne
pames ir nepaliaus su juom 
draugauti.

Tada Anufka su mergina su
sitarė nužudyti sena tęva, kad 
po juom galėtu apimti gaspa- 
dorysta ir apsivesti. Žudinsta 
papildyta nakties laike kada 
tėvas miegojo, užduodami ne
laimingam kelis kirezius per 
galva su kirviu. Žadintojai 
likos uždaryti kalėjime.

KAS MINUTA.

Amerika s suszaldo po 
200 svaru tauku kas minuta 
ant zoposties. •

■—i Rumunijos’aliejus kuris 
yra taip reikalingas ežioje ka
rėje Balkanuose, iszdirba jo 
kas minujau 50 doleriu.

NUSZOVE
DU BROLIUS

KURIE NUŽUDĖ JO BRO-
LI; GULĖDAMAS GRABE 
PAŽINO ŽUDINTOJUS IR

JUOS NUBAUDĖ.

Nicosia, Cicilija, Italija.—■ 
Telegrafistas Lidio Gusta kar- 
sztai insimylejo in 19 metu 
duktere ūkininko Fondino, ku
ria po kokiam tai laikui suva
džiojo, prižadėdamas su ja ap- 
sipaeziuoti bet- duoto žodžio 
nedalaike, pabėgdamas isz bai
mes idant merginos brolei ji ne 
nužudytu už tai Lidio aplai
ke darba ant laPo ir per kelis 
metus pergyvctft_ .Cosenzoi_eA, 
Manydamas, kad po keliolikos 
metu jo prasižengimas likos už- 
mirsztas per merginos szeimy
na. Mergina isztekejo už gero 
vyruko, kuris rūpinosi josios 
šuneliu kaipo savo, taipgi susi
laukė daugiau vaiku. Jo brolis 
nurasze jam laiszka, kad su- 
gryžtu in teviszkia, nes viskas 
jau apsimalszino ir kad jam 
prigialbetu gaspadorysteje. Li
dio sugryžo, bet in kėlės dienas 
po tam, likos nuszautas ant 
lauko prie darbo.

Žudintojaus nesurado. Bro
lis nužudyto Lidio isz nuliū
dimo užsiėmė auginimu oszku 

Žndinsta 0 Pr^e J° apsigyveno senas de-
de. Sztai brolis staigai apsir 
go ir mirė. Dede parengė lavc
na ant palaidojimo, pasirūpi' 
gėrimo del priėmimo gailini.il> 
ku o kad artimi jo kaimynai 1 
buvo du brolei, nuskriaustos ’ 
merginos, dagirde apie mirti 
atėjo atlankyti lavona. Vienas 
isz ju atsistojas prie lavon^ 
spjovė jam ant veido, kalbeda V 
mas: “Matai szunie, kaip Dm/ 
vas surėdė? Dingai, kaip P 
go tasai, kuri mano rank 
siuntė ant ano svieto” §

Tame nebaszninkas paszbk, 
isz grabo kuris tik del to nuda 
ve mirusiu kad tik dažino 
kas jo broli nužudė ir isz dvie,- 
revolveriu, kokius turėjo pasi 

i dejas szale grabo, pradėjo sza’^ 
dyt in stovinezius szaukc 
mas pasiutiszkai: “Atmoko, 
už mirti mano brolio!’ — p5* 
damas negyvais du broli 
vietos, po tam pridėjai 
veri prie savo galvos, 
szuvi ir pats sugriuvo a 
graba.

Policija paėmė dede į 
jima, kuri laikys iki. 
kaipo liudintoju, '

gailini.il



