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Isz Amerikos
PRASZVILPE VISUS 

PINIGUS ANT 
GUZUTES r” .—

VAIKAI ĖJO APDRIEKIA 
IR ALKANI.

; New York. — Magdalena Sil- 
iberton užvede teismą priesz sa
vo kaimyną už apleidima jo 
įlenkiu vaiku ir nesirūpinimą 
apie juos. Tėvas, Jim Crayner, 
kad turėti ant zoposties užtek
tinai guzultes, pilko tosios ra- 
myjbes už visus pinigus kokius 
tik turėjo, apie 80 doleriu o vai
kai turėjo eiti apdriekia ir at
kaki idant tėvui neiszd'žiutu 
gerkle. Kamibarelei, kuriuose 
tėvas gyveno su vaikais buvo 
balsei apleisti ir panaszus in 
kiaulių tvaria. Palicija paėmė 
guzule, Iteva uždare kalėjime o 
vaikus patalpino in prieglauda 
del apleistu vaiku.

Burtininke Iszbure Isz 
Lengvatikes $175

Pbiladeljphia, Pa. — Mišių- 
kc-iy-Rafai Lee, 28 metu, kask1 
tavo 175 doleriai ant “prasza- 
linimo prakeikimo” nuo jos pi
nigu. Motore pasakė palicijai 
buk pas ja atėjo kokia tai mo
tore juodai pasirėdžius, spėjo 
jos ateiti ir pasakė kad ji serga 
ant “prakeikimo pinigu.”

Motere prižadėjo nuimti taji 
prakeikimą jeigu Rūta isz- 
t rauktu pinigus isz bankos, ap- 
Jkiiipltu krasztus ir indetu in 
maisziulka. Motere atėjo ant ry- 
Itdjaus vela pas Rūta, sukalbę-1 
jo kokius tai užžadus ant pini
gu ir iszejo. Kada Rūta iszvy- 
niojo pinigus, rado maisziukije 
tiktai senas sukarpytas popie- 
ras.

Gamta Permaine Mer
gina Ant Vyro

Burlington, Vt. — Netrukus 
pasveiks ligonbuteje y.pata ku
ria negailima vadinti vyru ne 
motere, nors jau turi arti 40 
metu. Szltai Miss Joanna Seller, 
gimus kaipo mergaite, nuo sa
vo kūdikystes ‘buvo papratus 
prie visiko kas yra vyris^ko: 
[Niekados nemego siausti su 
mergaitėms tik nuolatos drau
gavo su vaikais. Iszaugus ant 
merginos, priversta buvo gy
venti kaipo mergina noriu t.s 
prie to neturėjo didžiausio no
ro nes jaute kad savyje turi vy- 
riszlka būda o ir veidas jos tu
rėjo vyriszka pavidalą. Nese
kei “mergina” patemino pas 
save tūla aitinaina bet isz sar
matos niekam to neapreiszke 
ir neužilgio užtemino kad ne 
yra motere tiktai vyru. Dakta
ras lidpe jai nuvažiuoti in li- 
gonbute kur pasirodė kad Joa- 
ina tikrai pavirsta in vyra. Ne- 
pžilgio pasveiks po tam pradės 
gyventi kaipo motere.

O PATI TURĖJO DIRBT
KUKNIOJE.

Burlington, Mass. — Ana 
diena. Agota Mellon ’ aplaike 
persiskyrimą nuo savo vyro 
už tai kad jis parsivežė namo 
sau mylima su kuria glamonė
josi ir davė jai geriausius kam
barinis name o savo paežiai 
paliepė dirbti ir gulėti kuknio- 
je. Kada ant galo motere pasi- 
prieszino vyrui priesz toki ne
dora pasielgimu, tai vyras at
kilto kad 'privalo būti dėkinga 
jam 'kad neiszmete ja laukan.— 
Da apie tokia motere negirde- 
jome idant kilta užimtu jos vie
ta namie po tuja paezia pasto
gių o gal motere neturėjo po 
ranka gero koczelo.

Už Jo Gera Szirdi Likos 
Paliuosuotas Nuo

Bausmes

Hazleton, Pa. — Kokis lt a i 
žmogelis atvažiavęs in Wilkes- 
Barre, Pa., gavo tikieta nuo 
palicijanto už pastaityma auto- 
mobiliaus prieszinaneziai tie
komis, ant ulyczios, kada Tošže 
role Gerojo Samaritono. Žmo
gelis pasiėmė su savim koki tai 
vargsza ir sustojo prie rotužes 
kad taji vargsza patalpinti in 
kalėjimą ant nakvynes nes ne
turėjo kur pasidėti. Už tai ap
laike tikieta nuo palicijanto 
bet kada ji pristatė priesz su- 
džia ir tasai dalžinojo jo kalite, 
tuojaus paleido ant liuosybes.

Uoszve Nuszove Savo 
Žentą

Dover, Pa. — Ben Jackson, 
22 metu, likos nuszautas ant 
smert per savo uoszvia, Mrs. 
Thelma Renson in kėlės valan
das po jo vincziavonei. Uoszve 
likos uždaryta kalėjime. Badai 
uoszve buvo prieszinga Benui 
ir nenorėjo kad jos dukrele te
kėtu už jo. Dagirdus kad jau 
szliubas atsibus, insiutus mote
re pribuvo pas jaunavedžius, 
szove keturis įkartus in savo 
ženteli isz kuriu vienas szuvis 
pataikė jam in szirdi.

Nusiskuto Milžiniszka 
Barzda

London, Ky. — George Glass
man, senas kareivis, kuris ko
vojo priesz Žiemines valstijas,.) 
Civil Kareje, ir kada Pietine 
armija, likos supliekta, prislė
gė sau kad nuo Itos dienos dau
giau nesiskųs ir dalaike savo 
prižadejima lyg sziai dienai. 
Ant galo davėsi prikalbyt savo 
anūkams ir proanukams kad 
nusiskustu barzda kuri buvo 
užaugus arit szesziolikos pėdu 
ilgio. Isz plauku davė padaryt 
kasa kuria indėj o in rėmus ir 
pakabino ja ant atminties savo 
kambarėlyje.

TRA1CE PRIESZAIS ANGLIJA NUŽUDĖ SAVO
UOSZVI Isz Visu Szaliu

Vokietija, Italija Ir Japonija 
Eis Priesz Amerika Jeigu Toji 

Prigialbes Anglijai Szioje 
ik 'k Kareje -k

ANGLIKAI NUSZO
VE 98 VOKISZKUS 

EROPLANUS

London. — Vokietija, Italija 
ir Japonija susivienijo ir pada
re sutarti ant deszimts metu, 
kas reiszkia kad vieni kitiems 
prigialbes jeigu katras isz j u 
stotu in kare su Suv. Valsti
joms. Tasai susivienijimas yra 
kersztas del Amerikos kad ne- 
kisztu nosies in Europiszka ka
re ir nesikiszti in Japonijos vei- 
kolus tolimuose Rytuose bet 
Japonai tvirtina kad nemano 
insikiszti in szia Europine Ka
re. Vokietija vela tvirtina buk 
Iszpanija inžengs in kare in 
sanvaite laiko.

Amerika nepaiso ant tu j u 
kersztu ir gialbes Anglija kiek 
galėdamas visokeis budais o 
Rusija gal stos ant szalies ali- 
jentu bet mano kad pavojus 
yra didelis nuo tosios traices 
nes Vokietija reikalauja pa- 
gialbos labai, todėl padare su 
jais taja sutarti. Vokietija ti
kėjosi supliekt Anglija trum
pam laike bet tasai užmany
mas jai nepasiseke ore todėl 
ana diena pradėjo szaudyt 
bombas ant Londono per Ang- 
liszka susmauga, Strait of Do
ver.

Praeita sanvaite Vokiecziai 
nusiuntė daugybe eroplanu ant 
Londono, nuleisdami po dvi 
bombas kas minuta ant miesto. 
Anglikai badai suszaude net 
98 Vokiszkus eroplanus. Bet ir 
Angliszku eroplanu likos su- 
szaudyta apie 25.

Japonai Nuplesze 
Amerikoniszka

Vėliava

Haiphong, Kinai — Būrys 
Japoniszku kareiviu nuplesze 
Amerikoniszka vėliava nuo 
magazino Eastern Trading Co., 
kuris yra po valdžia Ameriko- 
niszku biznierių bet visas erge
lis likos užganadinancziai už
baigtas su Japoniszku manda
gumu “plis ekskuz” ir viskas 
apsimalszino po iszpletojimui 
vėliavos ant magazino su per- 
praszymu Amerikoniszko kon- 
zulo. Tasai miestas randasi po 
valdžia Japonu po iszgujimui 
isz ten Kincziku.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Trumpos Žinutes Isz 

Europines Kares
Madridas, Iszpanija. — Ba

dai Prancūzai bombardavo Gi- 
braltos drutviete užmuszdami 
apie 50 ypatų, tarp kuriu rado 
si ir Angliszkas admirolas 
North ir daug kareiviu sužeis
ta.

Washington, D. C___Viso
kios labdaringos drauguves 
czionais paaukavo ir nusiuntė 
del nukentėjusiu per kare žmo
nių daugiau kaip 11 milijonu 
doleriu isz kuriu nusiuntė apie 
asztuonis milijonus in Europa.

Moskva. — Rusija apreiszke 
paskutiniam telegrame buk ji 
nesikiša in skia kare norints 
Vokiecziams ir Italams grasin
tu didelis pavojus.

Berlinas. — Vokiecziai isz- 
siutineja in saugias vietas vi
sus vaikus isz miesto isz prie
žasties nuolatinio bombardavi
mo miesto per Anglikus. Vo
kiecziai gauna tuos paežius at
lyginimus kokius davė Angli
jai.

London. — Anglija lyg sziai 
dienai iszsiunte apie 100 tuks- 
taneziu vaiku in kaimus ir ki
tus sklypus pakol praeis kare.

46 Torpedines Aukos
ISZGIALBETOS

Po 8 Dienu
Londonas, Anglija. — Ang- 

liszki laivai ana diena iszgial- 
bejo 46 žmonis, tarp kuriu ra
dosi szeszi vaikai, kurie radosi 
luotelesia, ant mariu per asz- 
tuones dienas, be maisto ir van
dens, kone pusgyvi. Visi isz- 
sigialbejo isz nuskendusio lai
vo ‘ ‘ City of Benares, ’ ’ kuri pa
skandino Vokiszkas submari- 
nas. Iszgelbetieji apsakinėjo 
apie baisu varga koki kentėjo 
ant mariu ir stengėsi iszgialbet 
vaikus nuo nuplovimo in mares. 
Ant tojo laivo radosi 248 žmo
nis, tarp kuriu buvo 77 vaikai, 
visi plauke in Kanada. Da iki 
sziai dienai daugeli isz tuju ne
laimingųjų nesurandama ir ma
noma kad žuvo mariose.

§ Ant dirbimo geležinkeliu 
ir .kitu darbu Amerika sunau
doja 'kas minuta po 200 svaru 
cimento.

§ Lelbeliu buriuos naudoja 
czeveikuose ir ant drapanų 
yra isizdirbama už tris dolerius 
kas minuta.

Trys Vokiszki Laivai 
Torpeduoti

Londonas.— Angliszki torpe
dinei laivai paskandino tris 
Vokiszkus tavorinius laivus, 
bet kur, tai valdžia to neapgar
sino. Badai Angliszkas subma- 
rinas H-49 užklupo ant asztuo- 
niu Vokiszku laivu, isz kuriu 
paskandino tris. —

Prie Iszpaniszko pakraszczio 
Angliszki. submariniai paskan
dino taipgi du Italiszkus laivus 
kurie plauke in Afrika su amu
nicija ir ginklais, del savo ka
reiviu.

Du Lenkiszki Virszin- 
inkai Pražuvo Su 
Skenstancziu Laivu

Londonas, Anglija. — Dak
taras Zigmantas Gralinski, 
sekretorirais Lenkiszkos amba
sadas Londone, ir Bagodonas 
Nagurski, virszininkas Gdynia^ 
Amerika Laivines Kompanijos, 
žuvo skenstaneziam laive, kuri 
Vokiecziai paskandino su 83 
vaikais.

Abudu virsziriinkai plauke 
in Kanada ir Amerika su val- 
diszkais reikalais.

Vokiszki Allijentai Tu
ri 20,000,000 Kareiviu

Washington, D. C. — Pagal 
kariszkus žinunus czionais tai 
Vokietija, Japonija ir Italija 
turi 20 milijonu kareiviu po sa
vo valdžia ir daugiau kaip 40 
tukstaneziu eroplanu. Ant že
mes turi su rezervistais — Vo
kietija 6,000,000 kareiviu; Ita
lija 7,500,000; Japonija turi 6,- 
500,000. Ore Vokietija turi 25,- 
000; Italija 6,000, Japonija 4,- 
000 eroplanu o priek tam gana 
drūta flota.

Anglikai Bombardavo 
Vokiszkas Amunici

jos Stotis

London. — Anglikai Nedė
lioję bombardavo smarkei Vo
kiszkas amunicijos stotis, ge- 
ležkelius ir kitas dirbtuves kai
po ir miestus LeHavre, Fe
camp, Bolougne, Calais ir Dun
kirk. Dirbtuves amunicijos Ha
nau dega smarkei.

PASZOVE PACZIA IR 
DU SŪNELIUS

Somerville, Mass. — James 
Bickford, 33 metu, nuszove ant 
smert savo uoszvi George Chal
fant, 55 metu, mirtinai paszove 
savo paezia ir du sūnelius. Vy
ras, alėjas pas uoszvius parei- 
kalavo savo dvieju vaiku nuo 
j u nes buvo persiskyres su savo' Jelio
paezia nuo kokio tai laiko. Isz 
to kilo barnis. Žentelis užpykęs 
kad jam neduoda vaikus, isz- 
trau'kes revolveri pradėjo szau- 
dyt in namiszkius, pirmiausia 
pataikindamas in uoszvi kuri 
padėjo ant vietos.

Motina Sudegino 4 Vai
kus Ir Pati Save

Park Falls, Wis. — Po užge
sinimui namo, kuris užsidegė 
isz nežinomos priežasties del 
kaimynu, kada viskas apsimal
szino, kaimynai užtiko jame 
penkis lavonus drauge su mo
tina. Vaikai buvo rpririszti prie 
lovų su drain ir aplaistyti su 
karasinu. Kaimynai sako buk 
vyras moteres buvo ja apleidęs 

' kas pristūmė nelaiminga mote
re prie tojo baisaus darbo nes 
neturėjo isz ko maitinti vaikus 
ir pati save, būdama dideliam 
varge.

Nebyle Motere Prakal
bėjo Isz Baimes I___

Chicago, Ill. — Nuo dauge
lio meltu nebyle motere, 33 me
tu amžiaus, Vera Dengler, ku
ri ne vieno žodelio- negalėjo 
prakalbėt, sziomis dienomis 
staigai prakalbėjo nuo persi- 
gandimo. Tuomi laibai nustebi
no savo- vyra ir vaikus kurie 
isz d'žiauigsmo net apsiverke 
kada iszgirdo motina kalbanlt. 
Keli metai adigal motere persi
gando vagies kuris atėjo in ju 
narna nakties laike tiksle api- 
pleszimo ir .altikiszes in ja revol
veri kersziho nuszovimu. Mo
tere nuo tosios dienos pamėtė 
kalba lyg sziai dienai ir dabar 
vela staigai adgavo kalba.

Sunkiauses Žmogus 

Ant Svieto Mirė

Arapaha, Okla. — “Jim” 
Stitltzer, pripažintas nuo visu 
kaipo sunkiauses žmogus ant 
sviejto, kuris svėrė net 652 sva
rus, mirė czionais ligonbuteje 
nuo paralyžiaus.

“Jim” rodėsi ulž pinigus vi
sokiuose cirkusuose ir karna
valuose po visa svietą o kada 
apsirgo tai reikėjo ji nuvežti 
in ligonfoute dideliam tro'ke. 
Lovos del jo neturėjo todėl 
tuom kart reikėjo ji paguldyti 
ant grindų. “Jim” apsigyveno 
ant czionaįtines farmos bet ne
galėjo vaikszczioti tik ji reikė
jo stumti ant tam tikrai pada- 

I rytos geležines kreses ant ratu.

SAVŽUDINSTA

ISZ VARGO

PASIAUKAVIMAS GEROS 
DUKTERS.

Aquania, Italija.—Licata A- 
cirela, patogi mergina atėmė 
sau gyvaiste isz priežasties di- 

vargo ir rupesezio. Ne se
nei mirė josios tėvas, kuris bu
vo turtingas žmogus, bet nele
kiąs turto per kare ir duktė 
pradėjo labai rūpintis ir kensti 
varga. Idant 'apsigint nuo var
go, ėmėsi prie darbo, siūdama 
ir tepliodama paveikslus. Dir
bo isz visu savo pajiegu, dieno- 
mos ir naktimis ant galo nelai
minga mergina apjako. Tada 
vargas buvo da didesnis, kuris 
pradėjo spausti isz visu szaliu 
mergina ir jos sena motina.

Tūlas anglikas dagirdes aipie 
nelaime moterių, atlankė jas 
ir pasiūlė joms pagialba. Pa
siute Licatai už jos puikius 
ilgus plaukus tūkstanti lirų, 
ant ko mergina sutiko noringai 
ir pati paėmus žirkles nukirpo 
nuo galvos ilgus plaukus. Ati
davus plaukus, paėmė pinigiufc 
kuriuos atidavė motinai ir nu
ėjus in kita kambarėli szove in 
krutinia, mirdama ant vietos.

Vagis Buvo Pasiredias 
In Tarnaite

Albacete, Iszpanija.— Name 
direktoriaus vaistinio banko 
netikėtai atėjo keli detektyvai. 
Vienas isz ju aĮprei'szike poniai 
namo, kad pribuvo aresztavoti 
nesenei priimta in narna tar
naite kuri yra ne mergina įtik 
vyras pasirėdęs in mergina o 
kuris yra jeszkomas per polici
ja kaipo didelis piktadarys. 
Ponia namo nieko nesakydama 
paszauke tarnaite in savo kam
barėli, kur ant josios lauke po
licija. Besiipurtant merginai 
nupuolė nuo galvos peruką 
[plaukai], o poni direktoriene 
persigandus pamate kad tai isz 
tikrųjų yra vyras. Piktadaris 
ketino apvogti savo geradėjus, 
o gal ir juos nužudyt, jeigu tai 
reiketu papildyt.

Nigerer Nurijo Dei
mantu Už $100,000

Transvaal, Afrika — Nuo 
kokio tai laiko juodi darbinin
kai dirbanti deimantu kasyklo
se De Beers Mining Co., nury
davo daugeli deimantu o idant 
dažinoti katras isz ju juos nu
rydavo, statydavo po eksrei 
spindu'leis ir deimantus suras
davo. Duodavo jiems ant isz- 
czysltininao viduriu ir deiman
tus surasdavo. Tokiu budu jau 
surado už 100 tukstaneziu do
leriu deimantu nigeriu vidu
riuose. I, į 'į'liiį^

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!
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Kas Girdėt
Iszskersime visa Anglija!”
Kaip priesz tūkstanti metu 

darė taip ir sziadien Vokiecziai 
kerszina iszskerdimu visos 
Anjgliiszkos tautos, kad tik pa
siekti savo barbarisz'ko tikslo. 
Ju tikslu yra išzškerdimas vi
sos Angliszkos tautos kokiu 
nors buldu, kaip jie kerszina ir 
,visam sivieltui.

Jeigu nupuls Anglija tai pas
kui ja eis Amerika. Bukite to 
tvirti, kaip esate tvirti kad sau
le szvieczia ant dangaus.
; Ar-;gi daleisime prie to, kad 
(Vokietija isztremtu visus Ang- 
■likus nuo szio svielto?

gu inkandimas bjauriausios 
gyvates. Tašai 'profesorius įtik- t 
rina kad per ilga laika tyrinę- < 
jimo bakterijų vaisinaneziu Ii- į 
gu, persitikrino kad seiles jau- 1 
nos patogios merginos randasi 
daugiau nuodijanezios negu in
gy! imas baisiausios gyvates.

Vailkindlei nebueziuokite pa
togiu merginu nes nusinuody
site. Bet'kaskiszasi moterių tai 
jau daugelis persitikrino kad 
ne seilese llilk 'liežuvyje moltere' 
tyri daugiausia nuodu...

Kada protas ir noras yra mal- 
sz'us, szirdis žmogaus yra lai
mingiausia. Turtingiauses ir
laimingiausės yra ’tasai žimo-

AGNIESZKA
Gražumu apkalbėkite daly

kus .su vaikais ir teikite jiems 
-•intos APIE SAVO VAIKUS pagelba. Jie nori kad visi juos

dėsi tylios, iszkeiitejusios lupos RASZO
pra'sidare ir meiliai atsiduso in 
bedusze uždanga nuvarg 
žmogystes.

idant su Dievu apie savo tenai 
nuėjusius vaikus ir apie Jone
li, savo mažiausiji, pasiszaieke- 
ti.

Atėjo kare. Palydėtas būg
nais ir triubomis iszmaszeravo-

gus kurio szirdyje vieszpaitau- 
ja pakajus. O tiktai tas turi pa- 
kaju kuris turi tikėjimą 
kvėpta meile.

ap-

■ Kėlės įsabvaites adgal visas 
svietas likos perimtas apie pa- 
,vogimą Marc de Tristan, dvie
ju metu vaikuczio turtingu te-. 
,vu beit ant giliuko nepasiantri- 
no 'tragedija kaip tai 'buvo su 
Lindber'go kūdikiu nes anlt gi
liuko surado kūdiki du malka- 
kereziai girrioje, du szimtus 
myliu nuo'tėvu namo. Jeigu ne 
tas atsitikimas tai Dievas žino 
kas butu atsitikia su tuom vai- 
įkucziu.

Lindlbergo kūdiki pavogė 
Vokietis, ateivys, 1935 mete, 
kuris likos inleisltas per valdžia 
in Amerika. Mare taipgi likos 
pavogtas per ateivi Vokieti, 
(Wilhelm Muhlėnbroich.
( Dalbar paimkime ant pavyz- 
dies, jeigu tai butu musu tau
tos žmogus ariba Slovalkiszkos 
tautos, kas tada butu raszoma 
Angliszkuose laikraszcziuose ?.. 
Alės Įto negalime iszreiksžti. 
Daugeli kartu atsitinka kad 
kokis Lietuvišzkas vaikas per
žengia tiesas tai Angliszki laik- 
gaszcziai tuojaus apie ji apra- 
iszineja visokeis 'budais kaipo 
didžiausia piktadarį ir raszo: 
‘‘Žiurejkilte, tai tautiszkas isz- 
gama, pakart Itdki rakali!” ’ 
, Beit sziadien kitaip apie tai 
įgerkliuoja Angliszki laikrasz- 
,ežiai nes tieji vaikvagiai buvo 
Vokiecziai ir apie tai užtyli, 
laikraszcziai.

Ro-
ap-

Keturi linksmi ponulei 
bentstowne, Kaušuose, 
vaiksztinejo isz'kilmingai apsi- 
vedima savo gero draugo. Po 
vi'ncziavones ceremonijai savo 
draugo su jo nauja paeziule, 
pasodino juos ant arklio ir ap
vedė po visa miestą, invede 
aikli su jaunavedžiais in ko
teli kur pradėjo juos pavieiszi- 
net “karalisžkai,” neužmirsz- 
dami ir apie arkfli kuriam injpy- 
le in stiklą guzutes. Isz tos vie
tos nusidavė in kur kitur kur 
atsibuvo panaiszus pasielgimas 
tojo “apvai'kszicziojimo.” Vis
kas taip atsibuvo pasekmingai 
kad visi pasigėrė kaip sziau- 
cziaus gizelei o arklys kuriam 
taipgi nieko nesigailėjo, griu
vo ant ulyczios nes negalėjo il
giaus pastovėti ant kojų. O kad 
vestuvininkai už daug rėkavo 
ir pasiėlginejo nemandagiai, 
palicija visus areszltavojo ir už
dare kalėjime. Arklį nuvede in 
tvartu idant iszsimiegotu.

Kaip unit to visko žiūrės .su- 
džia tai lyg sziam laikui neda- 
žinojome bet tblaivininkai apie 
taji atsiltikima gana garsei bau
bia.

“Jeigu Aglija nupuls tai A- 
meriika neiszsisaugos kares. ’ ’— 
Taip tai kalbėjo New York o 
gubernatorius Lehman ant su
sirikimo czionaitiniu darbinin
ku. Kalbėjo jis sekaneziai: 
“Turime bdti drultais taip kad 
lie vienas nevidonas negalėtu 
ant mus užklupti nes yra tai 
geriauses būdas užlaikymo 
pudlatinio pakajaus czionais. 
Musu mylinti tauta suprato 
jaiit galo kad galybe sziadien 
vieszpatauja ant viso svielto ir 
jbroliszlka meile dingo. Musu 
pažiūros sziadien persimainė 
ir dabar milijonai vyru galėtu 
būti sumobilizavoti per nakti, 
ant apgynimo sklypo nes tieji 
sklypai, kurie apie tai nesirū
pino, dingo. Ir jie geide paka
baus bdt apsileido svarbiausio
je užduotyje kokia yra reika
lingiausia ant užlaikymo paka
jaus — pasirengimas ant ka- 
pes. Lai tas buna pamokinimu 
del Amerikonu. Laisve ir ne- 
prigulmyste kokia naudojame 
czionais, užsitarnauja ant di
džiausio pasiszvenltmo isz sza- 
lies kožno isz musu. ’ ’
, 'Teisingi žodžiai gubernato
riaus Lehmano.

New Yoike atėmė sau gyvas
tį kokis tai Barney Bergen, ku
ris 'buvo apsipaeziaves su penk
ta motore. — Negalima stebėtis 
kad turėjo atimti sau gyvastį 
nes penkios mosterės tai ir pati 
Jobą daves'tu prie pasiutimo... 
Geriau, vienok, 'butu padaręs 
jeigu butu nusižudęs pirma ne
gu apsipacziaivo. — Butu ture- 
jas mažiau svietisžku ergeliu.

į Tūlas [profesorius isz Perdue 
universiteto nesenei iszdave 
atskaita kurioje davadžioja 
buk inkandimas per pateigia 
inotere yra didesniu nuodu ne-

Daugelis žmonių nudžiugtu 
jeigu iszgirstu apie padarymu 
tiesu, lieczianeziu visu “pikt- 
liežuviu”, ypatingai sznekiu 
dukrelių. JeVos isz kuriu liežu
viu czirsžka nuodai, kad uždė
tu muaeUius anlt j u bumu tai 
fabrikantai tuju prietaisu 
trumpame laike pastotu milijo- 
niereis o daugelis žmonių butu 
apsaugoti nuo Itu piktu truciz- 
nu kurie užnuodija ne vienam 
žmogui ir mdterei visa gyveni
mą.

Ne vienas priesz kare dūsavo 
sakydamas: “Tik tiems kara
liams ant svieto gera gyventi. ’ ’ 
Bet sziadien kitaip ant to žiu
ri ir suprato kad karaliszkas 
sostas sziadien yra nevertas 
nieko. Karaliams ir preziden
tams negalima užvydet ju gy
venimo mes “ne viskas auksas 
kas blizga,” ne visi yra tokiais 
laimingais kokiais mums isz- 
rodo.

Daug laimingesnių gali bū
tį prascziokelis, turintis gryna 
sanžine, ramybe duszios, varge 
gyvendamas ne kaip sziadien 
karalei kurie nežino valandos 
kada bus nutraukti nuo sostu 
ir. yra pavojuje savo gyvasties.

I nom-s rankoms nes jo darbas-1 II7HTl’OJOQ 
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nai mažoj bažnytėlėj, linksmai! rami, senatve prasidėjo ant ga- ■ 
atsimusze žmonių giedojimas-lo biednai kankytinei. Kas die-1MUZIKANTAI LINKSMINA 
nuo nuteptu sienų. Buvo tai a.t- na, ar saule soviete ar vejas 
laidau Per margus langus! uže, skubinosi ji in bažnyczia 
■szvidtę saule ir mete gražius- 
■drebanezius žiburėlius ant kū
no Nukryžiaivotojo, Kurio pa
veikslas isz auksuotu spėlcziu 
žemyn veizejos.

Viename isz parapijoniszku
suolu sėdėjo sena Agnieszka.Į jo taipo-gi ir jos Jonas, ma

žiausias, -su kitais, paskui ple- 
vesuojanezia vėliava pro lan
gus Agnieszlkos llriobeles. Se
nai moterei kone plyszo szirdis. 
Drebancziomis kojomis nubė
go ji ant kalnelio ir veizejos in 
augszta, stipru, sūnaus stuome
nį su raudonuojanezia kepure, 
ilgai, ilgai, kol kareiviu eiles 
ant balto kelio, tarp geltonuo- 
janeziu rugiu prapuolė.

Tada verkė ji, plaukus -plesz- 
dam-a — Jonas buvo jos ma
žiausias ir paskutinis... Szia- 
diena ant atlaidų 'sėdėjo Ag
nieszka giliai paskendusi mis- 
lyse ir karszJtos maldos pasi- 
keldav'o i-sz jos suskaudejusios 
motiniszkos krutinės, ant du
rnu- kodylo lyg sosto Augsz- 
cziausiojo. Jau priesz keliu die
nu iszsiplatirio žinia jog buvęs 
sunkus, kruvinas muszys. Ag
nieszka meldėsi už gyvasti Jo
no — savo mažiausiojo.

Miszios pasibaigė ir kunigas 
užgiedojo: “Te Deum.” “Ta
ve, Dieve, garbiname!” užtrau
kė žmones griausmingai. Ag
nieszka taipo-gi atkistojo, nors 
keliai jos drebėjo, aiszkiai ir 
balsiai giedodama kartu su vi
sais. Paskui i-s-žtuszltejo suolai; 
žmones' grūdosi laukan isz 
bažnyczios ir rinkosi in barius 
ant szventoriaus, pasakodami 
paskutines naujienas i-s-z kares. 
Tik sena. Agniesžka sėdėjo vis 
dar -susirietusi suole. Jos lupos 
vis lengvai tebesijudino: “Jė
zus, Kurs Tave, Panele szven
toji, in dangų paėmė...’ Paskui 
lupos paliko stipriai užsidariu
sios o rankos gulėjo ant' keliu, 
nekrutedamos. Drebantieji, 
margi žiburėliai ant lieso Kūno 
Krisltau-s užgeso. Už tai szalyje 
spindėjo rausva szviesa ant pli
kos galvos Apasztalu Kuni
gą ikszczio—Petro. Zakristijo
nas užgesino žvalkos ant alto
riaus ir nusistebėjas, žiurėjo 
in viena besimeldžianczia, .se- 
dinezia tenai ant suolo taip ty
liai.

Atsidarė durys. Iszblyszkusi 
mergaite, biednai bet grynai 
apsidairiusi, beg,o skubinai per 
bažnyczia pas Agnieszka. Bu
vo tai biedna siuvėja, kuri gy
veno kartu su-sena moteriszke, 
vienoj triobeleje.

— Tetute! — susznabžde-jo 
nedrąsiai mergaite — nenusi
mink! sakau ' tamstai 'bažny- 
czioj nos Vieszpats Dievas yra 
ežia arti nuo tamstos: Jonas 
krito nuo kulkos, stovi jis pa- 
raszytas tarp kitu užmusztu! 
Bet taipo-gi, ir Jasaicziu Pet
ras ir Petkaus Juozapas — visi 
jie ten užraszyti — pridūrė ji, 
lyg guosdama.

Sena moteriszke neatsake 
nieko, nesijudino. Mergaite pa
ėmė ja už rankos ir supurtino. 
Bet ranka buvo szal'ta ir sustin
gusi. Agnieszka buvo nebgy- 
va. r 
spindulys ant erszkecziais pa-'

Jos indubusios lupos judi uosi ; 
be paliovos; dideli ražaneziaus 1 
karoliai brasžkejo jos drebam ; 
ežiose rankose. Ant valandėlės : 
nutilo giedojimas. “Jėzus, Ku
ris Tave, Panele Szventoji, in 1 
dangų paėmė” — sumurmėjo 
pusiaukurita, .susirietusi mote- 
re .taip balsiai, jog arti suklau
pusieji žmones nusisltebeja. at
sižvelgė in ja. Visaip kalbėjo 
žmonės apie ja. Vieni tvirtino 
jog ji yra gera, dora duszia, ta 
sena Agnieszka, kiti vadino ja 
elgeta; nėkurie dar blogiaus. 
Teisybe, viena, syki pavogė ji 
sauja szatru isz miszko, szaltos 
Žiemos laike, kada .jos devyni 
vaikai ant viszko dantimis 
tausakejo nuo szalczio. Bet ta 
nuodėmė seniai atleido jai, tur
būt, Vieszpats Dievas ir nieks 
negalėjo apie Agnieszka nieko 
kito pasakyti, kaip tik ka, jog 
ji dorai ir sunkei uždirbdavo 
duonos kąsneli del saves ir sa
vo devynių vaikuczlu. Ant An
tano, jos vyro, užgriuvo anasyk 
medis miszke. Ilgai po to jis 
sirgo ir ant galo numirė.

Agnieszka vis dirbo per die
nas ir naktis, sukalbdama ir pro- 
sydama ir uždirbdavo sau duo
na.

Vaikai augo tiesus kaip ber
žai ir raudonsikruoseziai; Ag
nieszka džiaugėsi, žiūrėdama 
in. juos. Visi jie buvo narsus ir 
iszauginti jos prakaitu. Bet di
dis Karalius už žvaigždžių, Ku
ris sunkius ir lengvus kryžius 
žmoniems ant pecziu uždeda, 
atrado turbut, jog Agnieszkos 
kryžius negana dar spaudžian
tis buvo, jog duszia-toje tvirtoj 
moteriszkeje yra gana stipri 
neszimui ir daug sunkesnio 
jungo. Ir nuleido jai asztuonis 
kryžius, kiekvienas — pundi- 
nio sunkumo. Paėmė jai vai
kus, viena po kito. Vyriauses 
nukrito prie statymo namu ir 
nžsimusze ant vietos: antrasis 
užsiszalde ir, trumpai pakente- 
jas —pasimirė; o Onyte, rau
donskruoste, gražioji Onyte, 
apleista savo sužiedotinio, mi
re karszcziais. Ir taip ėjo 'to
linus, kol visi asztuoni numirė 
ir Agnieszka purtino skausmas 
kaip rudens vejas purtina egle. 
Mažu pamažu atprato ji verkti 
ir kada paskui graba. savo asz- 
tunto vaiko ėjo, akys jos paliko 
sausos. Ir kada kunigas mąlde- 
■si: “Amžina, atilsi dovanok 
jam Vieszpatie” — ji balsiai 
ir stipriai atsake: “Amen”. 
Tiktai Jonas, jos mažiauses, 
paliko gyvas ir-Agnieszka ste
bėjosi labai isz jo. Ji atiduotu 
ir ji tyliai ir noriai jeigu tokia 
butu valia Vieszpaties Dievo. 
Bet Vieszpacziui Dievui rodėsi 
gana buvo tu rykszcziu ir Ag
nieszka garbina Dieva, visa 
szirdžia atsidavus savo pasku
tiniajam — Joneliui — savo 
mažiausiam.

Jis buvo geras, darbsztus sū
nūs. Ji galėjo ant savo senai- ■ puosztos galvos Iszganytojaus, 
ves galo duoti atilsi savo se- užžibejo nuteptos sienos ir ro

JAUNIMĄ.
> ValJtiecziu Laikrasztis deda 
tokia naujiena isz Salako:
“Daug kas kalbėjo kad emus 

valdyti darbo vyriausybei, Lie
tuvos jaunimui tėkš pergyven
ti liudniauisiate laikotarpis, bet 
tas pranalszavimais neiszsipilde. 
Kiekviena Nedėlios vakara in 
liaudies svetaine susirenka 
būriai jaunimo ir pasikvie'te 
muzikanta, linksminasi. Jau
nimo džiaugsmu pasidalyti a- 
tėina ir ievai. Jaunimas szoka 
o tėvai suisede džiaugiasi laisve 
ir kalba apie praeiti, apie ver
govės laikus kuriu paneziuis 
narsioji Raudonoji kariuomene 
savo tvirtu rankos mostu su
daužė. ’ ’

Bet net ir Va'lsliecziu Laik- 
raszczio redakcijai toks “links
minamasis” atrodo perdaug 
tus'žczias, tai redakcija deda 
toki prieraisza: Jeigu jaunimas 
linksminasi, tik muzikanta pa
sikvietė, vadinasi, tik szoka, o 
jokios kultūrines programos 
vakarėliuose neturi, tai taip 
besilinksminanti jaunimą gali
ma tik papeikti. •

PRADĖJO STIPTI 
GALVIJAI.

Isz Imbrado valsez., ir ■greti
mu apylinkių ,Zarasu ap-s., pra- 
neszama kad szimet labai daug 
galviju krinta del iszputimo. 
Ypacz paskutinėmis dienomis, 
k au a' piaisi talik e dan gi au 1 i et i n - 
gu dienu ir pasitaisė ganiavos.

Akyvi Trupinėtai
* Suvienytose Valstijose 

randasi 95 procentas visu mau
dyklių (Ibaįtli tubs) ant svieto. 
— Amerikonai yra sąvarus 
žmones.

* Automobilius sunaudoja 
9 tukstanezius galonu oro ant 
kožno galono gazolino kuri su
degina maszinoje.

* Mete 1939 Amerika isz 
siuntė in uižrubeži 6,192,000 
pundu žalios kovėtuos in visas 
dalis svieto.

* Kokis tai žmogelis iszra- 
do dvirati-baisikeli kuri gali
ma iszardyt in kėlės miliutas, 
be pagialbos jokiu tu'lsziu. 1

* Amerika iszsiunte in lai
ka vienu me|tu, 74,351,131 pė
das krutamu paveikslu celu- 
laidiniu stuozlkeliu ant kuriu 
rodosi paveikslai.

j Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
nias to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Staiga užspindejo saules

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS
KNYGUTES

‘•SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

-------- j laikytu kaipo tipiszkus Ameri- 
Per kiek laiko mes raszome kieczius. Jie nori jausti atsako- 

t straipsnius apie tėvus ir ju vai- (mals. Jie isztikro nori kad visi 
kus ir apie ju nekurias proble-, 
mas. Mums labai malonu pra-l 
nesrzti kad gavome daug atsi
liepimu in musu tuos straipsne
lius. Gave nuo tėvu laiszkus 
apie dalykus- kurie suka ju gal
vas, galime bandyti iszriszti 
tas problemas. Stengiame a.s- 
meniszkai atsakyti visus tuos 
laiszkus ir spaudoj vartojame 
tik tuos kurie ir kitiems tė
vams yra indomus.

Vienas skaitytojas .mums pa- 
rasze šokanti laiszka —

“Jau Amerikoj gyvenu su- 
virsz 30 metu. Kai atvykau, 
man tik rūpėjo rasti darbo ir 
sugražinti 'tėvams pinigus ku
riuos jie taip sunkiai dėjo del 
mano iszvažlavimo in nauja 
kraszlta. Asz jiems sugražinau 
pinigus iki paskutinio cento. 
Apsivedžiau. Sulaukiau ’ szei- 
mynos. Mes gražiai gyvename. 
Bet sziadien vaikai visai kilo
ki negu vaikai buvo mano die
noje. Sziadien mano vaikai vi
sai nesistengia rasti darbu. Jie 
visados skolina pinigu nuo ma
no žmonos ir nuo manes ir nie
kad nei nebando atmokėti tas 
skolas. Jie man sako kad kai
mynu vaikai taip pat daro — 
musu kaimynai yra Lenkai, 
Vokiecziai, Žydai ir Szvedai. 
Sudriskę jie visi ant galviu bo- 
vinasi, rėkia. Mes, j u tėvai, nie
kad nedrysom iszeiti per duris 
suplyszuisioms kelnėmis ir be 
kepures. Mes visados bandome 
gražiai apsirėdyti. Sziadien 
jaunieji nepaiso koki yra ju 
drabužiai, jiems nerupi iszsi- 
mcfciptĮ ko gero, nerupi apsi
vesti, turėti savo narna ar biz- 
neli. Jiems nepatinka, musu nu
pirkti namai. Kai szitu vaiku 
tėvai mirszlta, jiems rupi kuo- 
greieziausia parduot narna kad 
tik gavus (kiek nors pinigu ant 
rankos. Vasaroj .pasiėmė szet- 
ra laukuose gyvena. Jie žuvau
ja, medžioja., visai nepaiso kad 
tiems dalykams ne laikas ... ”

Matome kad daug tėvu mano 
kaip virszminetas tėvas, jie ne
žino nei ka dairyti. Ju vaikai 
auga 'be jokiu atsakomybių. 
Gal pirmas žingsnis reikalauja 
geriaus suprasit szi'ta padėji
mą. Galimas daigias kad szia- 
dien bedarbe ypatingai lieczia. 
jaunuosius. Per .sanvaites jie 
bando rasti -darbo o matydami 
kad to darbo nėra, jie imasi už 
ko kito. Jie nuduoda kad apie 
nieką nesirūpina, nieko nepai
so jie bet daugumoj atsitikimu 
tai nėra, teisybe, jie nenori kad 
kili manytu .kad ju drąsą -atim
ta.

Pažystu du vaikinus kurie 
per isztisu-s menesius kasdien 
jeszkojo darbo. Pareja namon 
tėvai juos vis bare. Galu gale 
jie daugiau ir daugiau laiko 
praleido kitur. Namai jiems 
inkyrejo. Tadgi ar ne patartina 
tėvams bandyti suprasti ju vai
kus?

Laikykime omenyje kad 
Amerikoj žmones reikalauja 
laiko poilsiui ir geriems lai
kams. To mes nežinojome se
name kraszite. Musu vaikai 
apie tai iszmoksta mokyklose 
ir kitose vietose. Jeigu tėvams 
nepatinka kai vaikai bėga bo- į 
vintis, tai ka vaikai turi dary-' 
ti?'

Suprantama kad tie žmones 
kuriu vaikai elgiasi kaip virsa- 
mineltame laiszke paraszyta, 
juos labai kritikuoja. Bet kriti
kavimas neiszrisza problema.

juos mylėtu. Jeigu tik mes ta 
Į suprasime tai rasime laiko at
sisėsti .su savo vaikais ir steng
tis viską, ypatingai apiedarba, 
su jais apsvarstyti.

Daug miestu, ypatingai di
desni miestai, turi organizaci
jų kurios kaip tik žino kaip ap
siverkti su .szitokioms proble- 
.moms. Jos mums pagelbės, 

i Jeigu tamstos pageidaujate 
vardus tokiu organizacijų .savo 
mieste — jeigu .gyveni mieste— 
paraszykite man, .asz pasiusiu 
varda jums geriausios organi
zacijos.
—Common Council for Amer. Unity

Linksma Pasakėlė
Mariomis, plauke linksmai 

laivelis. Szltai in ka toki atsi- 
musze ir net pirmugalis laive
lio pasikėlė in virszu. Kapito
nas patemino po laiveliu dideli 
velioriba (didžuvi) o kad bu
vo linksmo budo žmogus, atsi- 
gryžes in stirininka tarė:

— Žiūrėk, tasai rakalis yra 
gurbeli 
sau po

alkanas. Mesk del jo 
banainiu, gal nuplauks 
kvarabu.

Stirininkas iszpilde 
ma kapitono o velioribas nuri
jo gurbe!i su bananems bet isz 
vietos nesitraukė. Stirininkas 
numetė medini suoleli ir ta nu
rijo betėvis velioribas neatsi
traukė. Ka ežia daryt, gali da 
paskandyt laiveli. Kapitonas 
ilgiaus nemanstydamas pagrie
bė kukoriu Kinezika už kojų 
ir inmete in mares. Velioribas 
ir ji nurijo bet nuo-laivelie-aei. 
atsitraukė.

— Da tas rakalis neprisoty- 
tas! — paszauke kapitonas su 
nusiminimu o paregejas sena 
suikuprinusi Žydą, kuris žiu
rėjo ant žuvies, kapitonas pa
griebė ir Žydą už kojų ir inme
te in mares.

— Na, jeigu tas velnes da ne
bus prįsotytas tai jau nežinau 
ka daryt.

Kada žuvis prarijąs Žydą da 
neapsimalszino, kapitonas nu
tarė su smigemi (arpunais) ža
vi nudurti. Ant galo pasisekė 
užmuszti milžiniszka žuvi, isz- 
traulke ji ant laivo, perpjovė ir 
ar galesite intiket, ka jo vidu
riuose užtiko?...

Šatai Žydas sėdėjo ant suo
lelio ir pardavinėjo bananes 
Kinczikui.

Kas in tai nenori tikėt, ne
privalo juoku skaityt.

paliepi-

NE GYVULYS. r

— Pasakyikie, Jonai, kodel- 
gi tu geri alų.'kad jau matomai 
nenori?

— Tai ve, o-gi ar asz gyvulys 
kuris tik tada geria kada nori...
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KARALIUS IR GASPADINE
grinczia. in grinczia, pagriebė pinigus ir

Į —Ka tu sau misliji ? ar itai iszbegus dedama karaliui in'

JEGUL kas kalba kaip nori, 
bet tai teisybe, kad kitados 

buvo geresnes gadynes. Ne 
vienas ilgai neužmirszo seneliu 
visokias pasakas kurie su asza- 
romis kalbėjo. Sziadien szios 
gadynes’ vėjavaikiai, girdėda
mi apie senovės pasakas, tai ne 
klausyt nenori ir sako ne vie
nas:

— Tai kas pirma, tai ne da
bar.

•Kas buvo seiliaus? Sztai: 
duonos, mėsos ir visoki valgei 
buvo daug pigesni ne kaip szia
dien; mergaites rėdėsi szvarei, 
moters neiszrode kaip baidyk- 
los o ir vyrai nebuvo taip pasi- 
leidia, kaip sziadien. Sziadien 
apie nieką nesirūpina, kaip tik 
apie kazyres o vakarais vietoje 
užsiimti naudingais skaity
mais ir sėdėt namieje, tai ren
kasi in kareziamas, kaip bites 
in avili. O kokias lenais kalbas 
turi ir apie ka, tai Dieve susi
milk. Apie paprova savo kas
dienines būties nemislija, apie 
davimą mokslo del savo vaiku, 
anaiptol nesirūpina, tiktai lau
kia laiko kada šuneliui sukaks 
deszimts metu o gales eiti prie 
darbo; mama vokuoja dukre
les metus, kad tik greieziaus 
turėtu penkiolika meteliu o ta
da gerai galėtu atsigert nuo 
ženteliu aluczįo.

Senovės gadynėje buvo 'ki
taip: žmones kunigėlius ir ka
ralius mylėjo, namieje sėdėjo 
ir apie arielka nieko nežinojo. 
Jau 'tie laikai nesugrysz. Kita
dos karaliai nesibijojo nihilis
tu ir bebaimes tarp žmoniivra- 
dosi, ypacz; kaip karalius Jo
nas Sobieskis ir kilti. Tai-gi 
apie senovės laikus ąpmislijau 
norint trumpai paraszyt.

Bavarijos pakalnėse, kaime 
Fiszbak, kada vieszpatavo 
Maksimilijonas' — Juozapas, 
buvo garsinga visoje aplinki
nėje gaspadine. Kozmas ja pa
žinojo, kaipo gera virėja: (ku- 
karka) ypacz žuvis skaniai vi
rė. O vyreli, turėjo liežuvi jog 
niekas negalėjo parszneket, ne 
pats Taradaika nebutu galėjas 
su ja eiti ant disputu: per vien 
jai buvo, ar ponas, ar ubagas; 
nedare jokio skirtumo. Isz to 
da labiaus buvd garsinga, apie 
ka ir pats karalius Maksimili
jonas dažinojo o kuris mėgo su 
tokiais .kalbėt.

Buvo tai puikus vasaros ry
tas; saulute gerai szilde o mu
su gaspadine nesidžiaugė gra
žumu dienos nes laiko neturėjo 
— buvo užimta muszimu svies
to. Nors ir pats in grinczia Įli
ejo tai žodžio in ji neprakalbė
jo o kuris labai jos bijojo.

Szltai baisi naujiena likos 
per siuntini atneszta, jog Jo 
Mylista karalius netrukus at
lankys Juoziene o kuriai likos 
prisakyta idant pasteliuotu isz 
žuvies pietus o Juoziene >tuo- 
jaus siuntinio paklausė:

— Kiek jegamastis atsivesz 
su savim ėdiku — ir nepadėjus 
breksztelio baigė muszt svies
ta.

— Ėdiku? kas tai yra? — pa
klausė nusidivijas siuntinis ir 
stovėjo, kaip nudiegtas.

— Na, ar nežinai? O-gi tu 
dvaroku ir visokiu dykaduoniu 
kurie mislija kad be ju kara
lius neapsieitu. Tai ko žiopsai- 
si in mane kaip tolis’ in savo 
vaikus — reke ant siuntinio 
kuris nežinojo kaip ir ka pra
dėt. — Juk asz taip baisei ne-

o ir kojos iszdygia isz ten, kaip 
ir kožno...

'Siuntinis nieko neatsake tik
tai dure per duris kaip lydeka 
isz kutulio.

Juozas ir patogi duktė susi
judino isz tos žinios jog kara
lius atlankys, ypacz duktė nes 
tuojaus praka'lbejo':

— Jeigu mama vis taip su 
žmonėmis apsieis tai kažin kaip 
bus?

Nes mat Mariukai buvo di
dele baime jeigu mama ir 
priesz karalių taip iszsižios tai 
kasžin kas bus ir prasze moti
nos idant nors sziadien susival
dytu; sztai trimitos balsas ap- 
reiszke atkeliavima karaliaus. 
Juozas su duktere Mariuką isz- 
bego laukan prieszais o gaspa
dine pamaželi pradėjo krutet 
prie žuvu.

Meilingai karalius pasveiki
no Juozapa ir duktere bet vel
tui dairėsi gaspadines del ku
rios tiktai tyczia atkeliavo.

— O gal dabinasi — pamis- 
lijo karalius ir sėdės už stalo 
valgė obuolius kuriuos ant 
greitos pastate. Laikas bego o 
gaspadines kaip nematyt taip 
nemaltyt.

Jenerolas Halleris tarė pri- 
sikiszes karaliui:

— Sztai, karaliau, gali su
prasti kas tai do praszczioke 
toji boba!

Karalius pats suprato kad 
del jo ypatos daro neszlove, per 
ka paklausė Juozo kur pati? o 
tas susirupines iszstenejo kad 
kuknioje darinėja del Jo Mylis- 
tos karaliaus žuvis. Karalius 
prisakė jog troksžta ja ir žuvis 
matyt.

Adjutantas paskubino in 
kuknia ir per paszalines dure- 
es inejas tarė:

— Ar pone esi namo gaspa
dine?

— Juk matai, neesu gaspa- 
dorius.

— Jo Mylista karalius trok- 
szta tave pamatyt.

— Beit asz jo netroksztu ma
tyt pakol žuvis nepasteliuosiu.

— Ka karalius liepia tai rei
dą jo klausyt.

— Tai tu jo klausyk nes tu 
jo tokajus.

— Asz esiu 
tautas.

— Kas man 
esi. Czia mano name ne vienas 
neprivalo man prtoakinet.

— Ka? ir karalius neprivalo?
— Ne karalius, jeigu ne szi, 

ne ta pasakoja. Ar-gi jie tiek 
neiszmano kad Itaukai ant 
skaurados gali užsidegi o kam 
butu tada tos žuvys tildą kaip 
sviltuviu atsiduotu ?

Adjutantas nieko nelaime- 
jas sugryžo in grinczia ir apie 
viską papasakojo.

Karalius nusijuokė szirdin- 
gai o kad da daugiau juoku tu
rėti nusiuntė jenarola Halleri 
su prisakymu idant, ant tu pė
du gaspadine atvestu.

Jenerolas paStanavijo ka- 
reiviszkai su gaspadine apsiei
ti ir del to inejas in kuknia su
nko garsiai su piktumu:

— Turi eiti kuogreieziausia 
in grinczia nes karalius nori su 
tavim kalbėt.

— Na, jeigu karalius negali I 
nustigot tai tegul ateina czion 
in kuknia pas mane.

— Ka? Jo mylista karalius 
czionais turi ateit?!

—.Na taip, kodėl ne?! — rė
kė gaspadine akis iszvertus; — 
juk isz griniczios taip toli in

karaliaus adju-

galvoj kuom tu

r:

-' vis lygu, ar karaliui eiti pas ta
ve, ar tau pas karalių.

Žinoma. Karalius' yra kara
lium o asz gaspadine ant savo 
ukes. Užmoku padotkus, nie-i 
kam skriaudos nedarau, Dieva 
garbinu o .apie velnią ne apie 
svietą ,nesirūpinu. Ar supran
ti, ponas kaplarnai?

— Asz po perkūnu ne kaplar- 
nas, tiktai jenerolas!

— Vis tas pats, ar žuvis, ar 
vėžys, ar vaide, ar kaplarnas, 
ar jenarolas, visi lygiai turite 
durnus nuo parako uostyt. Be 
to: tu tiktai tuom a'tsiženklini 
jog areziaus lovio, kaip kiaule 
tai jai pirmutinis kąsnis gau
nasi.

To jau jenerolui buvo per 
daug.

— Ar tu nori eiti su manim 
ar ne? — ir nullveres už rankos 
pradėjo tempt.

— Kur, ar in lova? tu isz- 
pustpilvi — ir nutverus samti 
užsikeisejo jenerolui per galva 
duot, tas ranka paleido ir neži
nojo ka pradėt, bego atsikvote- 
jas in grinczia, laikydamas ran
kas įlies siavo galvos idant ne
pultu ant virszgalvio ypas.

Karalius nežinojo ka pradėt 
nes jau buvo per stori szposai. 
Kada mislijo kaip ežia pradėt, 
tame durys atsidaro ir ineina 
motere su skepeta ant szalies o 
aaskui ja pus-berniukas nesze 
dideli pusbliudi su keptoms ly
dekoms ir kurpėms. Karalius 
žiurėjo su dyvu in ja. Mislijo 
<ad iszrodys kaip sena ragana 
ict paregėjo patogia, raudona 
ir smagia mdtere, apie 35 metu, 
szvariai su kaimiszkais rubais 
pasidabinusia. Plaukai gelto
ni, gyvu akiu, jog net karalius 
seile nurijo ir paemes ja už 
rankos, tarė lyg užsirus'tineis:

— Per vėlai ateini pasisvei
kint.

— Geriaus vėlai ne kaip su
vis ne, karaliaus geradejau. 
Kad butau atėjus ir užtrukus 
tai žuvys butu pridegta, tada 
vargiai karalius mane laimin
tum. Žinau kad karalius plūst 
ant savo žmonių neįgali o vėla 
jeigu butu manyje pasimylejas 
ir užtrukdes, tada butu žuvu 
negavęs. Na, dabar jegamastis 
karalius teiksis paragaut !

Nubėgo in kieti, atnesze kė
dė sziaudais iszpinta, pašlaite 
prie stalo ir pasodino karalių. 
Karalius liepe sesti jenerolui 
ir adjutantui bet jenerolas pa
szauke:

— Nesėsiu pakol manės gas
padine neperpraiszys.

— Jeigu ponas nevalgysi tai 
alkanas iszvažiuosi — atsake 
sausai gaspadine. — Asz ponui 
jokios skriaudos nepadariau 
tai neturiu už ka ne perpraszi- 
net o nenoriu idant ponas ir 
mane perpraszyltum už tai kad 
mano rankos nuo tamstos pirsz- 
tu mėlynos. Jeigu nori tai pa
duok man savo ranka ant sutai
kęs.

Ir tuojaus griebe jonerola 
per puse ir taip smarkiai ant 
suolo pasodino kad net jo dan
tys barksztelejo. Mato, kad ka
ralius jo apgynime nieko nesa
ko — nes megšltantis žuvis bu
vo joms užimtas ir taip kirto, 
kad net žandai braszkejo — je- 

I nerolias apsimalszino. Dabar 
parode gaspadine kad pažinsta 
svetingumą ir moka meiliai 
kalbėt o kada pavalgė, užmir- 
szo apie praeiti.

Kada karalių iszleido lauk 
iki karietai, duktė motinai pa
kuždėjo kad karalius szale to- 
rielkos paliko popieroje suvy-

ranka tarė:
— Už ta loska, jog mus ka

raliau teikeisi atlankyt, nepri- 
imiam jokios užmokes'ties. Mes 
liepa vargsime.

— Bet asz dovanai negaliu 
yalgyti jusu žuvų ir gerti mi
dų.

— Kode! ne? juk Jegamastis 
per ciela meta niekelio tiktai 
isz musu procies valgote o ko-j 
del dabai- nenorite?

— Del Dievo, važiuokime, — 
paszauke karalius, vos nuo juo
ko netrukdamas — nes ežiom 
da iszgirsime ta, ko negirdėjo
me. — Na, tai jeigu gera gas
padine nenori priimti tai tegul 
buna del jus dukters ant paso- 
gos o jeigu pasitaikintu in mu
su miestą iszteket tai bus ir 
ant szlebiu.

— Da ko, in jusu miestą! in 
ta Sodoma ir Gomora turecziau 
leisti savo duktere, kur paleis
tu vi u pilna, kaip pekloje vel
niu.

— Važiuok, važiuok! — pa
szauke karalius in važnyczia.

Nežine ar karalius nenorėjo 
da antru kartu atlankyt ta gas
padine kuri su žuvimis ir tei
sybe in akis papenėjo.

O polenderuka apsikabina. 
Mergeles, savo tautos vyrus 

neapleiskit, 
Geriau nuo svetimtaueziu 

at simeskit, 
Polenderukai linksmi buna, 
Kaip Lietuvaites pas juos 

pribuna, 
Sztai karta ant vienos uly- 

czios atsitiko, 
Kad Lietuvius vaikinus jos 

.sutiko, 
Ir meilei in juos suszuko, 

Ba mat baksuka kendžiu 
turėjo, 

'Todėl ir saldžei kalbėjo.
Vardu ju dabar neminėsiu, 
Ant kito karto pasiliksiu, 
Vaikinai susimylėjo kendes 

atiduot turėjo, 
O josios ne aržiu pasakyt 

nenorėjo, 
Kendes gavo nuo ju įpra- 

sitrauke, 
Ba polenderukai už kampo 

lauke, 
Polenderiszkas polkas szoklti 

pradėjo, 
Nes ir jiems Lietuviu kendžiu 

užsinorėjo, 
Merginos prie ju meilei 

priėjo,
Kendes dalinti pradėjo, 

Vai merginos jeigu nepa- 
siliausit, 

Tai tikrai nuo manes gausit, 
Su tokiom polenderiszkom sil

kėm neužsidekit, 
Geriau Lietuvius paguodokit!

JUODA MOTERE

isziodau, turiu tarp akiu uosi Į kuknia 'kaip isz kuknios iii niotu pinigu. Greitai inszoko

Kilovdlande bobeles nori mer
ginas užvaduoti, 

Jais nuo vaikinu nubaidyti, 
Tai szirdeles gana, 

Kaip moteres merginas 
bjaurina.

Jeigu bobele mergina pamato, 
Tai rodos ja vetoes pakrato, 

Vai bobos, 
Jus nelabos, 

Merginas be reikalo aplojaite, 
Apie savo vaikus nedbojate, 
Geriau mislykite apie mirti, 

Apie gyvenimą ateinanti.
Nekurtos jau turi pataupiusias 

dukreles,
Tai vis da laiko už jaunas 

mergeles,
Trumpas dieses liepia nesztoti, 

Ir su vaikinais neužsiduoti, 
Taip, pati motina bujok, 

Dukrelėms valios neduok, 
Norints dukrele turi metu 

arti trisdeszimts, 
Nepagriebs szimts,

Kaip mažiau nieku turės, 
Tai ir mamuže siunst gales 
Norints visuose miestuose 

buvau,
Bet apie Vaukegana neuž- 

mirszau,
Kada pribuvau labai nu

sistebėjau,
Kaip ant tenaitiniu mergicu 

pažiurėjau, 
Ant ju nedorumo,

Ir ant blogo pasielgimo, 
Vai koezelu visas atkelsi 

reikia,
Už 'toki darba manes niekas 

nepeikia.
Czia yra ir Lietuviszku 

vaikinu,
Bet negauna sau merginu, 
Nes josios ant Lietuviu susi

raukia, 
Prie polenderuku linksmai 

traukia, 
Lietuvi kvailiu vadina,

VIENAME mažame miestely
je, Lenku karalystėje, sto

vėjo labai senas palocius, kurio 
griuvėsius da ir sziadien galima 
matyti. Padavimas žmonių sa
ro kad tame palociuje kožna 
naktį vaikszczioja motore juo
dai apsirėdžiusi Vaikszcziodh- 
ma vaitoja ir verkia o paskui 
ja seka visas būrys juodu ponu 
su ragais ant galvos ir ilgais 
nagais ant kojų.

Apysaka toji tikrina kad jei
gu atsirastu nors vienas tokis 
žmogus kuris galėtu perbūti 
nors viena naikti didžiausiame 
kambaryje tojo palociaus, tai 
iszgelbetu nelaiminga motere 
ir iszvalnytu nuo žabangų vel
nio.

Ilgai neatsirado tokis" drą
suolis bet viena diena Antanas 
su savo mylimiausiu draugu, 
Jonu Zuikiu, susitarė nueit'ir 
iszgialbeti nelaiminga motere.

Paėmė su savim dideli pun
dą malku, keletą žvakių, striel- 
ba ir tylomis nuėjo in taji pale
čių.

Vakaras da buvo toli kada 
juodu inejo iii viena dideli 
kambari seno palociaus.

Kambaryje stovėjo didelis 
ąžuolinis stalais, aplink stala 
buvo apstatyta daugelis labai 
grąžei iszmargintu krėslu o aut 
sienos ties durimi kabojo dide
lis paveikslas jaunos ir labai 
patogios moteres pasirėdžiu
sios juodais rūbais.

Paveikslas jos veido buvo 
liūdnais ir skausmingas. Gra
žios jos akys žiurėjo baimingai 
ir su neapraszytu gerumu. Mu
su narsuolei atsistoja priesz pa
veikslą žiurėjo ilgai o norints 
nieko nesake vienas in kita bet 
prijautė szirdyje koki tai ne
ramumą.

Atsisėdo už stalo, pasistatė 
bonka su arielka, prisipylė po 
puodeli ir po kelis iszgere ant 
pridavimo sau drąsos. O no
rints da buvo szviesu bet del 
didesnes ramybes užžiebė žva
kių o kad jiems kalba nesisekę

j dangus apsiniaukė o musu -nar- *
1 - ■ ‘ ★*

gine't.po peczius kožno.
Ant galo... Musu Antanas isz- 

girdo koki tai sznabždejima už 
duriu. Tykei ir su baime apsi
dairė ir paregėjo ta paezia mo
tere įkuria mate ant paveikslo 
o kuri dabar prisiartinę jo o už
pakalyje jos ėjo juokdamiesi 
pulkas szetonu.

—- Vieszpatie Dieve! — pa- 
mislino Antanas, — jau prasi
deda toji baisi valanda.

Moltere, 
prisiartino prie jo ir tarė nu- 
liudusiu balsu:

— Pribuvote mane gelbėti... 
Geri vyrai... tai gelbėkite! Jusp 
geras pasiszventimas bus už 
nieką, jeigu nors viena žodeli 
prakalbėsite garsei. Tylėkite, 
kad ir rodysis jums baisiausi 
daigtai. Jeigu suriksite tai 
prapuls viskas.

Tai pasakius, isznyko isz 
kambario o besijuokdami sze- 
tonai, dirbdami visokius juo
kus, užkure baisia ugni anlt ka
minėlio ant kurio pakabino di
deli juoda puodą.

Iii taji puodą pradėjo neszti 
vandeni. Kaip ant pažiūros tas 
katilas nebuvo labai didelis bet 
vandeni in ji pyle be paliovos.

— Ar jie kvaili, — pamisimo- 
sau Antanas, — kam jie ta van
deni pila ?

— Del tavęs! — suszuko ant 
kart keliolika velniuku.

Vienas isz ju priejas prie ug
nies ir pamaisze su ranka, puo
de, vanduo tuojaus pradėjo vir
ti o baisus stulpai garo pakilo 
augsztai.

Tuojaus keletas velniuku pri- 
szOko prie Antano, paėmė ji 
im'sgyvi in savo baisius nagais 
ir nesze prie puodo.

Antanas tylėjo sukandės 
dantis ir sulaikė kvapa — bet 
toje valandoje... pajuto ant sa
vo galvos sunkia ranka ir ka
da gerai patraukė jo galva, 
persigandęs suriko ne savo bal
su:

— Gelbėkite mane visi szven- 
ti!

Paszoko nuo kėdės... altidare 
akis... ir pamate savo mylima 
dranga stovinti su isztiesta 
ranka prie jo galvos.

Ne szetonu, ne ugnies ne puo
do nebuvo; žvakes baigė degt o 
spindulei tekanezios saules 
pradėjo szviesti per langus in 
kambari.

— Kas tau po velniu? — už
klausė draugas.

— Nieko. Sapnavau baisu 
sapna kurio niekad neužmir- 
sziu.

— O ir asz sapnavau! Dėkui 
Dievui, kad tai buvo tik sap
nas. Bet abudu tiurime pripa
žinti kad žmonių kalbos apie 
tuosius vaidinimus buvo tiktai 
iszmislas. Ir tikrai, kada žmo
nes persitikrino kad ne tuju ne 
kitokiu vaidinimu ne yra, tik
tai vieni iszmislai, palociuje 
paliovė vaikszcziojus “juoda 
motere,” bet apysaka nepa
liauja garsinia įtiktai peikreipe 
in kitokia pasaka, tvirtinant, 
kad ta pakutavojanezia duszia 
iszgialbejo Antanas su savo 
mylimu draugu Jonu.

—F.B.

| lodei sėdėjo tylėdami.
j Sztai atėjo ir vakaras,

Išimai, Antanas .su savo myli
miausiu draugu Jonu, kaip ty-,.. 
Ii, taip tyli. Jau ir guzutes ne-l* 
gere ir tik šzirpuiei pradėjo be-j
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juodai pasirėdžius,
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RASZYMO
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S ★ "SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Praneszimas
Del “Saules” 

Skaitytoju!
Visi tieji kurie geistu aplan

kyti praeitus numarins liaik- 
i aszezio, (turi prisiunsti 10 cen
tu markėms ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikraszti kuriame talpinusi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiuncziia deszimtuka 
markėms ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laiknaszczio bet dykai 
negalime siunsti, turite pri
siunsti 10 centu markėms.

:: 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 paezia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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.

§ Kanada iszidirba po 1800 
svaru druskos kas miliutą.

§ Kožna minuta Amerikoje 
yra sunaudota platinos už 35 
dolerius arit padirbimo visokiu 
papuoszu ii’ brangenybių.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI SZKAS GRABORIUS

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78
520 W. Centre St. Mahanoy City
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Žinios Vietines
1 ■—■ Ultarninlke pirma diena 
Spalio—Okltdberio.

— Treczia diena pripuola 
Szv. Tereses, Vaikelio Jėzaus. 
Ta ja dienia pripuola Lietu
viams ženklyva diena nes ta ja 
diena popiežius patvirtino pir
ma Lietuviu vyskupą.

— Subaltoje likos suriszti 
mazgu moterystes pana Flo- 
rencia Tuniliute, duktė ponst- 
yoS Martino Tunilu, 638 W. 
Mahanoy Avė. su Gus R. Ples- 
ce, isz Bridgeport, Conn., per 
kunigą P. Czesna Szv. Juoza
po baižnyiczioje. Vestuves atsi
buvo pas nuotakos tėvus po 
tam jaunavedžiai iszkeliavo 
ant saldžios keliones in New 
Yorka ir kitus mies|tus.

— Czedinimo laikas jau pa
sibaigė Nedelioj ir laikrodžiai 
likos atsukti adgal. Badai atei
nanti meta tojo laiko ketina ne 
laikyti nes pasidaro daug ne
smagumu.

— 'Cecilija, pacziule redak
toriaus '“Saules” F. W. Bocz- 
kausko, būdama ant tyrinėji
mo Geisingerio' Memorial Li- 
gonbuteje, Danvilleje, sugrysz 
namo szia sanvaite. Acziu szir- 
,dingai visoms draugėms ku
rios prisiuntė gerus velinimus 
ir bukietus žiedu in ligonbute 
suramini serganczia draugia.

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Radzevicziu's li

kos sužeistas in koja Maple 
Hill kasyklose laike darbo ir 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute.
t Beatricija Karosiene, 223 

N. Chestnut uly., mirė po ilgai 
ligai Sukatoje. Velione prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos, 
pribuvo isz Lietuvos jauna 
mergina o jos vyras mirė apie 
szeszi menesei adgal. Paliko 
viena sunu ir dvi dukteres. Pa
laidota Utarninko ryta isz gra- 
boriaus Menlkevicziauis koply- 
cziios su apeigomis Szv. Jurgio 
baižnyczioje ant vietiniu kapi
niu.

— Trys ypaltos likos sužeis
tos isz priežasties susidūrimo 
trako su pasažieriniu automo
biliam. J. Kotas, dreiveris tru
ko likos sužeistas kaipo ir Zo
fija Sadauskiutd ir jos drauge, 
Ona Jogis, abu isz Girardvil- 
les, kurios radosi automobiliu- 
je ir likos apžiūrėtos vietinėje 
•ligonbuteje. Dreiveris karo bu
vo Jo'nas Moraszka isz Girard
ville's, kuris iszliko be sužeidi
mo. Trakas ir automobilius li
kos smarkei apdaužyti.

Camden, N. J. — Rugsėjo 
[Sept.] 21-ma diena, Szv. Jur
gio bažnyczioje, likos suriszti 
mazgu moterystes, Jonas Matuii- 
sevicziuis, 915 Clielton Avė., su 
pana Helena Telaite, 1827 So. 
6-th ulyczios. Nuotakas motina 
Tekle Vabaliute paeina isz Jur- 
barkio valszcziaus, Zindaicziu 
kaimo, o tėvas jaunavedžio Jo
bas Matuseviczius paeina isz 
Batakių valscziaus ir Gervai- 
cziu kaimo. Vestuves buvo pui
kios ant kuriu buvo užpraszyta 
daugelis sveteliu.

§ Amerika padirba po 200 
svaru ledo kas minuita kuri su
naudoja saliunuose, koteliuose 
ir kliubuose.

§ Amerikonilsžkos audiny- 
czios iszdirba czeverykiniu ir 
gorsetiniu szniureliu už 10 do
leriu kas njinu'ta.

Pribus In Amerika 
Jeszkoti Sveikatos Isz Visu Szaliu

CARISZKOS
DVASIOS

BADAI DVASIOS NUŽUDY
TU ATSILANKO IN NAMA 

KURIAME PRAŽUVO.

( ŽMONYS MATE DVASIA 
NUŽUDYTOS CARIENES.

NUŽUDĖ SESERES

London, Anglija. — London 
Times atspausdino žinia isz J 
Jekaterinburg’o, buk sudegei 
namais ūkininko Ipajevo, ku-1 
riame paskutines dienas pra
leido nužudyta cariszka szei
myna. Bolszevikams tas ma
žai rupi bet monarkistai gaile
sį, kad taip atsižymejas namas 
dingo. Apie sudeginimą tojo

Generolas Rafaolas Trujil
lo, prezidentas Dominikos 
Republikos, kuris tik szio- 
mis dienomis atsikėlė po il
gai ligai, ketina pribūti in 
Amerika jeszkoti sveikatos 
ir pasilsio.

Buvusis Kalinys Aresz- 
tavofas Už Nužudymą

Moteres

Philadelphia, Pa. — Wil
liam Ernest, 35 metu, buvusis 
kalinys, likos ’ aresztavotas už 
nužudymą 38 metu moteres, 
Mrs. Ethel Craft Atkins, moti
na penkių vaiku, apleistam na
me, praeita sanvaite, kurios ku
na baisei sudaužė, ir supjaustė. 
Prisipažino buk su ja turėjo 
pasiutiszkns laikus, suviliojo 
in apleista narna ir ten ja nu
kankino ant smert.

Motina Iszmete Savo 
Kūdiki In Upe

Lock Haven, Pa. — Marga- 
rieta Becker, 46 metu motete, 
paėmė savo 8 menesiu kūdiki, 
nunesze ji prie Susąuėhannos 
upes ir inmete in vandeni, sto
vėdama pakrasžtyje pakol kū
dikis nuskendo. Parėjus namo 
pasakė kaimynams ka padare. 
Tieji pranesze vyrui kuris nu- 
ejais prie upes-isztrauke prigė
rusi kūdiki. Motete paregėjus 
negyfva kūdiki .staigai neteko 
proto ir likos nuvežta in Dan- 
villes ligonbute. Namie pasili
ko da szeszi vaikai kuriems mo
tina nedare nieko pikto tik 
mažiausia baisei neapkentė.

Philadelphia, Pa. f Praeita 
Keltverga mirė Margarieta, pa
ti mirusio Jono Zalbladko, 7232 
Marsden uly., kurios vyras mi
re apie keturi metai adgal. Ve
lione prigulėjo prie American 
Legion. 133 kuopos. Palaidota 
Panedelio ryta isz jos namo, 
8:30 vai., su pamaldomis Szv. 
Humberto Katalikiszkoje baž- 
nyczioj ir palaidota ant Szv. 
Kryžiaus kapiniu. Velione bu
vo marti ponios Mares Zablac- 
kienes kuri gyvena po num. 319 
W. Mahanoy Avė., Mahanoy 
City.

namo atėjo akyvos žinios,, nes 
namas likos tyczia padegtas 
kaip raszo laikrasztis.

Po nužudinimui cariszkos 
s'zeimynos, Bolszevlkai aptvėrė 
ji augszta tvora, kaipo užkalė 
lentoms duris ir langus todėl 
niekas negalėjo matyti kas vi
duryje dėjosi paskutiniam gy
venime dingusios Romanovu 
(cariszkos) szeimynos.

Sžtai pradėjo tame name at- 
sibuvinet nepaprasti atsitiki
mai. Karta lOta valanda nakty
je in policijos stoti inbego už
dusins vietinis kupcziuis Serge- 
jef Sabanievas, apneikszdamas 
virszinirikui, buk namas Ipa
jevo yra visas apszviestas ir 
girdėt kalba daugelio žmonių. 
Pagal projtokula, tai kupezius 
tame laike buvo trezvas. Tuo- 
jaus iszsiunsta ant vietos poli
cija del isztirinejimo, kuri per 
plyszius iszgirdo kalba žmo
nių.

Tiuliu nakti stovintis kareivis 
ant sargybos prie namo, aisz- 
kei malte szviesa keliuose lan
guose rodos kas su szviesa ėjo 
nuo lango prie lango. In kė
lės dienas vėliaus, mate iszein- 
anezius durnus isz kamino. 
Daiejo prie to, kad valdžia pa
skyrė 'tam tikra, kamisyja., kuri 
padare krata visam name; nuo 
skiepo iki pastoges, bet, nieko 
nužiūrėto neuž'tiko. Po tai kra
tai baidimas apsimalszino.

Būrys gyventoju ir du poilici- 
jantai praeinanti pro narna, pa
regėjo ant stogo moteriszkes 
pavidalu kuri ant ranku lai
ke vaika. Visi tuojaus pažino 
tame pavydale caruko motina, 
o vaika kaipo naslednika sos
to. Motore stovėjo giliai užsi- 
mislinus. Staigai pakele ran
kas, iszipletojo didele kruvina 
skepeta, supi etojus kelis kar
tus in szali miesto. Davėsi gir
dėt nežmoniszkas sudejavimas 
ir motere su vaiku dingo isz 
akiu 'stovineziu žmonių.

Ta paezia diena po piet, vi- 
dimrmiestyje kilo didele ugnis, 
kuri tęsęsi daugiau kaip per 
visa para. Sudege keliolika 
namu. Visi gyventojai vien
balsei nutarė kad ugnis prasi
dėjo isz “Dvasinio Namo.’’

Nuo it o laiko, kožna ugnis, 
kožna nelaime, buvo priežaste 
paeinanti isz “Baisio Namo.” 
Dabar tarp įgyventųjų paskly
do gandas, kad Bolszevikai 
tyczia padege Ipajevo narna 
kad apmalszyti žmonių pasa
kas. Norintis namas sudegė iki 
pamatu bet ant tosios vietos 
vis žmonys mato kokius tai .sze- 
szelius lekiojeneziu dvasiu po 
orą.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,.. 50<£ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

PLATINKI!! 
=“SAULE”= 
SKAITYKIT

Naujas Milžiniszkas Plentas Neužilgio Bus Atidarytas

Szitas milžiniszkas konkretinis plentas neužilgio bus atidarytas, kuri intaise inžinierius Walter A. Jones. Tasai 
plentas randasi isz Harrisburg, Pa., ir eina in Pittsburgha. Jones sako, kad ves kitas szakas isz tojo kelio in Philadel
phia, Pa., ir kitus valsczius, o prie tojo darbo pareikalaus apie puse milijono žmonių. Tokius plentus ketina dirbti po 
visa Suvien. Valstijas ateityje, nes automobilei pasidaugineje ir reikia statyti tokius plentus ateityje, kaip tai ant 
žemlapio parodo.

NUĖJO PIRKTI ARKLĮ SU 
MOTERE, KURIA NUŽUDĖ 
IR APIPLESZE, PO TAM 

NUŽUDĖ JOS SESERE.

Kulbishev, Rusija.— Apskri
ties sude užsibaigė ana diena 
teismas, 36 metu Timotejo 
Czakovo, už nužudymą dvieju 
seserų, 68 metu amžiaus Nai- 
cziuk ir 72 meĮtu Stalimiros, isz 
kaimo Baltrenki, (tiksle api- 
pleszimo.

Žudintojas ta diena nuėjo pas 
Naiczukiene, nes girdėjo, kad 
ketino eiti ant jomarko pirkti 
arkli ir pasiūlė eiti drauge su 
ja del apsaugos. Kada abudu 
priėjo prie girrios, žudintojas 
Timotejus reže senukei su pa
galiu per galva., po tam raiždave 
jai kelis yptts su peiliu ir paslė
pė lavona krumuosia, paimda
mas nuo josios 300 rubliu, su 
kuriais ketino įpirkti arklius ir 
kitokius reikalingus dalykus 
del gaspadorystes.

Po keliu valandų laiko žudin
tojas įsugryžo ir nuėjo pas se- 
sere iStalimira, praneiszdamas 
jai, kad josios sesuo negali sau 
duoti rodots su arkliu ir kad ei
tu jai in pagiaiba., nes jisai turi 
eiti namo prižiūrėti savo gyvu
lius. Nedaisipratus nieko blogo 
prasze Timotejo, kad nueitu siu 
ja iki vietos kur randasi sesuo 
ant ko sutiko noringai.

Kada priėjo prie tos vietos, 
staigai Timotejas kirto moterei 
per galva isz užpakalio, ipo tam 
ir ja nudure peiliu, paslėpda
mas ir josios kuria krumuosia, 
nuėjo namo ir paslėpė pinigus 
avižiuosia.

Einanti žmones isz jomarko 
užtiko lavonus ir pranesze po
licijai kuri su pagiaiba szunies 
užėjo ant pedsakio žudinto- 
jaus, kuris prisipažino prie 
visko ir parode kur paslėpė pi
nigus. Žudintojas likos nu
baustas ant suszaudimo. Turi 
jisai paezia ir keturis mažus 
vaikus.

ŽIBANTI RANKA ORE 
PERSPĖJO MIRTI 

MOTERES.
I

Tortosa, Iszpanija.— Mieste
lyje Teruel, apie 40 myliu nuo 
czionais, buvo matytas nepa
prastas regėjimas kuris buvo 
priežastim staigios mirties 
Marcijos Alicante.

Tula vakaru sėdėjo prie sta
lo visa szeimyna, valgydami 
vakariene. Langas buvo už
dengtas. Motere įstaigai dirs
telėjo in Įauga ir visa pabalus 
kalbėjo: “Kokia tai balta mo
tore stovi už lanlgo ir moja in 
mane su pirsztu,.... matau ži- 
bante ranka pre]” :

Motere visa drebėjo isz bai
mes kalbėdama tuos žodžius. 
Visa szeimyna dirsltelejo per 
Įauga, bet nieko nemate. Tėvas 
iszejo laukan pažiūrėt kas ten 
galėtu būtie, bet nieko nemate. 
Už dvieju dienu, motere likos 
surasta negyva. Mirė tykiai, 
be jokio žodelio kad ne vyras 
nejautė kada motere mirė. Ji 
niekad nesirgo ir buvo sveika 
kada nuėjo ant. .atsilsio.

BARONO ROTHSCZILDO 
VISAS TURTAS KON

FISKUOTAS.
Tourouse, Francija. — Slap

tieji valdiszki agentai surado 
slapta vieta paslėpto turito ba
rono Maurice de Rothschildo, 
kuris yra apskaitomas ant 500 
milijonu franku arba 10 mili
jonu doleriu, kuriuos baronas 
buvo paslėpęs mure savo namo 
Anglėse, pirm negu pabėgo isz 
Francijos. Agentai aplaike 
slapta daneszima nuo nežino
mos ypatos, nuėjo in palociu ir 
sudaužė siena kuri nesenei bu
vo pastatyta palociuje. Priesz 
pasiraszyma taikos Francijos 
su Vokietija, baronas pribuvo 
su keleis trekais kuriuose rado
si barono milžiniszkas turtas ir 
kuri badai u'žimurino sienose 
savo palociaus. Valdžia konfis
kavo visa jo turtą. Baronas, at
sivežė in Amerika viena milijo
ną doleriu, žemeziugais, kur 
dalbai’ apsigyveno.

DVASIA PACZIOS

NEDUODA RAMYBES KAL
VIUI IR ANTRAI PACZIAI;

MELDE DIEVO, KAD 
VYRA NUBAUSTU.

Glatz, .Szlezinge.—Artimam 
mažam miestelyje Jauer, nuo 
kokio tai laiko lapsigyveno kal
vis, apsipaeziavo įsu jauna vie
tine mergina, su kuria gyveno 
sutikime ir meileje per koki tai 
laika, pakol velnias. nepagun- 
de kalvi ir susipažino su kita 
motere. Pirmutine nesze tikrai 
sunku kryžių, turėdama pek- 
liszka gyvenimą su vyru. Ap- 
-gavingas vyras pasielgdavo su 
savo paezia visokiais bjauriais 
budais. Visas kaimas, ypatin
gai moteres, gailėjo nelaimin
gos kalvienes, kuri nuo didelio 
rupesezio ir ikainkiu ūpsirgo, 
mirdama kelis menesius adgal. 
Priesz mirti, melde Dievo idant 
nubaustiui josios vyra, vėlinda
ma jam kanuosunkiausio gy
venimo už padaryta jai skriau
da. Po mireziai pirmos mote- 
re's, kalvis apsipaeziavo su sa
vo antra mylima.

Keli menesei praėjo malsziaii 
kad sztai tūla vakar a, kada 
ponas kalvis sugryžinejo su 
dviems draugais isz artimos

Pieninis Kongresas Pritrauks Tukstanczius

Apie du hzimtai tukstanezi u pienininku ir augintoju gy
vuliu isz visu szaliu Ameriko s suvažiuos ant metinio susi
rinkimo Cattle kongreso in Waterloo, Iowa, nuo Septem- 
herio 30 lyg Oktoberio 6. Augszcziau paveiksle matome 
taja vieta kur atsibus paroda, kitam paveikslelyje mer
ginos melžia karves ir pirmininkas tosios draugavęs L. 
M. Miller.

karezemos, iszgirdo kalvėje 
plakimu kuju ant priekalo. 
Isz pradžių nenorėjo tikėti sa
vo aiuisim'i. Miegkambarelyje 
kalvis u žtiko apalpusia paezia 
kuria, vos adgaivino, kuri jam 
pasakė, kad jai pasirodė mirusi 
jo pirmutine motere, su baltą 
szleibe, paleistais plaukais, su 
sudėtom rankomis ant kruti
nės. Kalvis stengėsi apmalszyti 
paezia, •tvirtindamas jai, kad 
turėjo apie tai( sapnuoti. Kada 
isz ryto nuėjo in kalve dirbti, 
rado viską iszmetyta ir baisiam 
neparedke. Ateinanczia nakti 
kada kalvis sugryžinejo isz 
karezemos, pails mate sa*Vo mi
nusia motere. Apie tai žinia 
greitai pasklydo po visa apy
linkių; žmonys kalve praminė: 
“Dvasiu Kalve.”

Nesiehei pribuvo isz Breslau 
in miesteli valdiszkais sliedova- 
telis užsidarė kalvėj po tam da
vėsi girdėt daužimai kuju in 
priekalą ir viskas nutilo. Ka
da ant rytojaus kalvis su ke
liais kaimynais nuėjo iii Vidu 
kalves pažiūrėti kas atsitiko, 
rado sliedovateli gulinti ant 
grindų negyva. Daktarai nu
tarė, buk jisai mirė nuo smege
nų paraližiaus, bet gyventojai 
miestelio buvo kitokios nuomo
nes. Dabar žmones lenkia isz 
tolo ‘ ‘ Dvasiu Kalve, ’ ’ nes dau
žimai kuju vis nepaliauja. An
tra motere apleido kalvi.

§ Vyru sziaudines skrybė
lės yra dirbamos per visa meta 
o pardavinėjamos įtik vasaros 
laike. Kas minuta iszdirba ju 
už 25 dolerius.

§ Kinai atsiunezia po 12 
svaru žalio szilko in Amerika 
kas minuta.

— Geriauses būdas idant 
altramentas nevarve'tu isz pri
pildomos plunksnos yra netu
rėti joje visai atramento.

— Greiėziauisias būdas isz- 
gydymo skaudanezios galvos 
yra puse sVaro arseniko ir pu
se (stiklo karbolines ruksz'ties. 
Žmogus po tam jau nieko ne- 
jauezia.

—- Pirm ulinis karalius ku
ris neteko savo galvos laike 
politikiszko judėjimo Anglijoj 
buvo Karalius I.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA. ■ ■ —< » .■»«»—»— — 11 nm W w r - --mhMhwm.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausiai Balsamuotojas ::
_ Geriausia Ambulance .

lf{. patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- įC 

Sa kiam laike; diena ar AZ 
■Įy nakti. Visada turi pil- 

na pasirinkimą meta-
W * liszku ir kieto medžio Y 
|j Grabu. Laidoja nu- I
II mirelius pagal naujau- I
|| šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke | 
K moterems. Prieinamos

k prekes. £ &

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce S*.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

1 BeP Telefonas 532-1 _____
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