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Isz Amerikos
MUSZTYNE UŽ PATOGUMĄ 

SAVO PACZIULIU.
Patterson, N. J. — Franas 

Monievskis ir jo kaimynas Mi
kolas Cirulo, sėdėdami ant 
gonkeliu, pradėjo kalbėtis apie 
savo moteres ir a.pie ju pato
gumą. Franas tvirtino kad jo 
pacziule yra patogesne už Mi- 
kolo paczia ir isz to kilo smar
ki musztyne. Ant galo palicijan 
tas nuvede abudu ant palicijos 
stoties kur turėjo užmokėti 
bausmia ir prižadėti kad dau
giau ,tarp saves, nesibare už 
savo moteres ir geriau kad bo
beles paczios apie tai apsvars
tytu. .

PALAIDOJO KATES VIE
NAM GRABE SU JU 

LOCNININKE.
Reidsville, Vt. — Kada Mrs. 

Malcom Robbs mire, drauge su 
ja likos indetos dvi dideles .ka
tes in ta pati graba ir palaido
tos drauge su savo ponia. Ve
lione buvo padarius testamen
tą kad jos mylimos miaukęs 
butu drauge su ja palaidotos. 
Toji poniute labai mylėjo sa
vo drauges—kates kurios pas 
ja radosi apie deszimts metu. 
Norints gimines gana pasiprie- 
szino priesz tai bet advokatas 
apreiszke kad kitaip negali 
permainyt testamento.

PAPAIKO IR SUDEGINO 
SAVE ANT SMERT.

Overland, Ky. — Mrs. Kate 
Putmann, 36 metu, susidegino 
save ant smert kada dagirdo 
kad jos vyras ketina ja iszvež- 
ti in pamiszeliu prieglauda. 
Būdama tame laike pati viena 
namie, apsilaiste save gazoli
nu, uždege ir akimirksnyje li
kos apsaubta liepsna. Ant klik- 
sm nelaimingos moteres subė
go kaimynai kurie stengėsi už
gesint liepsna ir norints tas pa
sisekė bet motere likos taip 
baisiai apdeginta kad in puse 
valandos mirė baisiose kan- 
cziose.

ISZ GAILESTIES KAD NE- 
ISZGIALBEJO GYVASTĮ 

SAVO PONO, SZUO 
PASTIPO.

Carteret, N. J. — Kada 
George Bonnenberger iszplau- 
ke žuvauti, staigai iszpuole isz 
luotelio inpuldamas in upe ir 
pradėjo skensti. Pamatęs tai jo 
szuo, kuris stovėjo ant kranto, 
szoko in vandeni ir stengėsi 
isztraukt savo poną ant kran
to bet tasai buvo per sunkus ir 
in trumpa laika nuskendo. 
Szuo iszplaukes taip nulindo 
kad pastipo ant rytojaus. T'aji 
atsitikima mate keli draugai 
Bonnenibergerio ir apie tai ap
sakė reporteriams laikraszczio.

BOBUTE PAGIMDĖ 
DVYNUKUS.

Valley Run, Pa. — Morta 
Rooney, kuri jau yra bobute 
penkių anūkėliu, sziomis die
nomis pagimdė dvynukus. 
Mrs. Rooney jau turi asztuonis 
vaikus ir isztekejo kada turėjo 
16 metu. Visi vaikai yra gyvi.

KIAULE SUDRASKĖ JA 
ANT SMERT.

Winstead, Nebr. — Kada 
Mrs. Ethel Ward, 70 metu, nu
ėjo szert kiaules, tosios staigai 
ja parmusze ant žemes ir pra
dėjo ja draskyti. Senuke netu
rėjo pajiegu gintis nuo inirszu- 
siu kiaulių kurios buvo labai 
alkanos nes szeimyna buvo isz- 
važiavus pas gimines per kėlės 
dienas. Kada szeimyna sugry- 
žo namo ir nerado senukes na
mie, nuėjo jeszkoti ir surado 
jos lavona sudraskyta kiauli- 
nyczioje. Už bausme farmeris 
paskerdė apie dvideszimts 
kiaulių.

RAGAS JAM ISZAUGO 
ANT KAKTOS.

New York. — Medikaliszkas 
laikrasztis “American Journal 
of Surgery” apraszineja kad 
kėlės sanvaites adgal buvo pa
daryta ant tūlo žmogaus ne
paprasta operacija — iszpjovi- 
mo rago nuo jo kaktos. Opera
cija likos padaryta Cumber
land ligonbuteje Brooklyne.

Ragas pradėjo jam augti ant 
kaktos isz priežasties sužeidi
mo koki aplaike keli metai ad
gal. Žmogus šlepe raga po 
skrybėlė bet kada tūla diena 
vejas jam impute skrybėlė nuo 
galvos, žmones paregėjo taji 
nepaprasa raga ant jo kaktos 
ir jis ant g'alo nutarė duoti ji 
iszpjaut.

SUVALGĖ DUONA SU 
STIKLU — MIRĖ.

Biltmore, Ore. — Nežinomu 
budu inpuole szmotelis stiklo 
in teszla kuria minke del duo
nos Mrs. Joanna Strauss. Ka
da motere valgė szmoteli duo
nos kurioje radoši szmotelis 
stiklo, tasai instrigo jai gerk
lėje ir per kėlės dienas ji ken
tėjo baisiai nes daktarai jokiu 
budu negalėjo iszimti sjtikla. 
Motere mirė nuo užtrucinto 
kraujo.

GERA PRIEŽASTIS ANT 
PERSISKYRIMO.

Baltimore, Md. — Negalėda
ma ilgiaus nukensti smarve jo 
kojų, misiuike Elzbieta Czepa- 
noni, užvedė teismą ant persi
skyrimo nuo savo vyro Jurgio 
už tai kad jis nesziojo panezia- 
kas per szeszes sanvaites be 
permainymo o jo kojos taip 
smirdėjo kaip kokia padlina. 
Sudžia iszklauses jos užmeti- 
nejimu davė moterei persisky
rimą. Vyras sake kad jo pa
cziule nenorėjo jam iszskalbti 
paneziakas bet tas nieko ne- 
gialbejo ir Jurgis neteko pa- 
cziules.

TRŪKIS SUŽEIDĖ SZUNI, 
LOCNININKAS MIRĖ.

Redwood City, Calif. — Hen
ry Blotevogel, kuris "gyveno 
pats vienas su savo isztikimu 
szunimi, mate kaip trūkis pa
taikė in szuni sutrindamas jam 
labai koja. Nuneszes szuni na
mo, bandė apriszti sulaužyta 
koja bet taip tuom persieme 
kad krito negyvas. Paszauktas 
palicijantas per kaimynus pa
lengvino szuniui kanezias pa
leisdamas in ji szuvi.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Yale Universiteto atletai pralenkė lenktynėse Cambridge Universiteto kliuba bė
gime, Londone. 2—New Yorko komunistai nutraukė svastikine vėliava nuo laivo Bremen 
kuris atplaukė isz Vokietijos. Už tai užprotestavojo Vokiecziai bet negavo užganadymo ko
kio tikėjosi. 3—Stosylas ant garbes aniuolo Moroni, Mornioniszko tikėjimo, kuris likos 
ana diena atidengtas ant kalno Hill Cumorah, netoli Palmyra, N. Y. ,

ARKLYS KURIS SURADO 
PUODĄ PINIGU.

Parkersburg, W. Va. — Se
nas arklys, prigulintis prie far- 
merio Ulriko Stabler, dingo isz 
"tvarto ir farmeris su pagial'ba 
keliu, kaimynu nuėjo jo jesz- 
kot. Ateja prie seno szulinio ra
do arkli ir su pagialba kitu 
žmonių isztrauke arkli kurio 
■buvo nulaužtos dvi kojos. Prie 
patkavu arklio buvo užsikabi
nės geležinis puodas kuriame 
radosi apie tūkstantis seno- 
viszku auksiniu Iszpaniszku 
dublinu kurie sziadien turi 
verte apie penkių tukstaneziu 
doleriu. Isztraukia arkli turėjo 
ji nuszauti nors farmerys labai 
gailėjosi savo draugo už pada
ryta geradejyste.

PO DESZIMTS METU RADO 
PASLĖPTUS PINIGUS APIE 

KURIUOS NIEKO NE
ŽINOJO.

Danville, Va. :— Martinas 
Goepfert, kuris dirbo minksz- 
tu anglių kasyklose, buvo pa- 
czedus žmogelis ir in keliolika 
metu sutaupino apie 1,500 do
leriu, kuriuos paslėpė senam 
kupare o kada da butu sutau- 
pines daugiau tai ketino nu- 
neszti in banka. Ant nelaimes 
ant rytojaus likos sužeistas in 
galva ir nuo to laiko jo mintis 
dingo ir negalėjo nieko atsi
mini. Buvo tai deszimts metu 
adgal. Praeita sanvaite suma
nė sutvarkyti sena kupara ku
rio nenaudojo per tiek metu ir 
tai darydamas jame surado sa
vo pinigus ir vos neapalpo isz 
džiaugsmo. Bet žmogelis nega
li sau atsiminti isz kur tieji pi
nigai atsirado kupare ir kad 
juos ten paslėpė.

PIRKO SKRIPKA UŽ PEN
KIS DOLERIUS KURI YRA
VERTA 20,000 DOLERIU.
Cincinnati, Ohio. — Dakta

ras H. L. Šit t pirko senam kro- 
me sena Skripka už penkis do
lerius. Vėliaus nesigraudino 
kad ja pirko nes dažinojo kad 
skripka buvo padirbta žymaus 
Gasparo Di Bertilloti, kuris 
gyveno 1542 mete. Žiaunai ap
skaitė kad toji skripka szia
dien yra verta 20 tukstaneziu 
doleriu.

METE MOLINE SU VYNU 
IN SAVO PACZIA.

Louisville, Mass. — Per nuo
latini koliojima ant savo vyro, 
kad jis už daug gerdavo nami
nio vyno, James Vetz, pagrie
bęs moline su vynu, paleido in 
moteres galva taip ' smarkiai 
kad reikėjo ja nuvežti in ligon- 
bute kur daktarai susiuvo mo
teres galva. Toji moterėlė turi 
toki smarku liežuvi kad pas ja 
in laika vieno meto negalėjo 
iszbuti asztuonios tarnaites.
APSKUNDĖ SAVO MOTINA 

KAD JA APRAGANAVO.
Marion, Ohio. — Czionaiti- 

niam sude atsibuvo nepapras
tas teismas kuri užvede Mrs. 
Betty Kerns priesz savo moti
na. Užmetincjime duktė ap- 
reiszke:

“Nuo kada apsivedžiau, ma
no motina baisiai manos neap
kentė kad apsivedžiau su vyru 
kuri ji neapkentė ir stengėsi 
visom pajiegom kad mudu 
perskirk Mano motina kitados 
tarnavo ligonbuteje kaipo da- 
žiuretoja ligoniu ir pažysta vi
sokias žoles ir vaistus ir dabar 
pasidarė tikra ragana. Ana 
diena ji gavosi in mano narna 
ir apibarste paduszlka su ko
kiais tai miltediais o kada per
gulėjau ant jos, pasijutau la
bai navatnai ir mano meile del 
vyro pradėjo atszalt.”

Sudžia iszklanses tokios pa
sakos, iszmete teismą isz sūdo, 
davė dukrelei gera pamokini
mą, paliepdamas jai daugiau 
apsiszviest ir .skaityt naudin
gas knygas.

SURADO BLESZINEJE 
300 DOLERIU.

Randolf, Mass. — Dvylikos 
metu vaikas, Petrukas Stan
ton, siausdamas senam tvarte, 
rado po supuvusioms grindi
mis, bleszine kurioje radosi 
trys szimtai doleriu aukse. Ka
da szeimyna mirusios Mrs. 
Alice Rauslį dažinojo apie su
radimą pinigu, prie kurios 
tvartas prigulėjo, atėmė nuo 
vaiko pinigus. Tėvas užvede 
skunda priesz mirusios gimi
nes kad sugražintu pinigus del 
sunaus nes nežine ar pinigai 
tikrai prie jos prigulėjo ar ne. 
Teismas da tęsęsi.

DAKTARAS ADGAIVINO 
UŽSZALDYTA ANT SMERT 

BEŽDŽIONE.
Hollywood, Calif. — Rusisz- 

kas daktaras Willard, ana die
na adgaivino bezdžionka kuria 
jis buvo suszaldes ant smert, 
kuriai sugražino gyvastį pagal 
būda žinoma tik jam vienam, 
Kita bezdžionka, panasziai su- 
szaldinta, nebuvo taip pasek
minga ir negalėjo ja sugražin
ti prie gyvasties. Daktaras 
Willard davė panaszius ban
dymus ant kiauliukių bet kada 
norėjo tuos bandymus daryti 
ant szunu tai drauguve gyvu
liu priesz tai užprotestavojo.

PAKORĖ KITA NIGERI.
Pittsboro, Miss. —■ Myne 

žmonių iszgavo isz kalėjimo 
Calhoun paviete 22 metu nige- 
ri Bodie Bates kuri pakorė ant 
tilto. Nigeris užklupo ant bal
tos mergaites tiksle sužageji- 
mo jos.

NUBAUDĖ SAVO 30 METU 
DUKRELE ANT KELIU.
St. Joseph, Mo. — John 

Shepherd, 59 metu, paguldė sa
vo 30 metu dukrele ant keliu ir 
uždavė jai per sėdynė kelis 
karsztus “blynus” už tai kad 
per vėlai trankėsi po miestą. 
Dukrele apskundė tęva bot su
džia Sherman nusprendė kad 
tėvas turėjo tiesa nubausti ja 
pagal savo nuomone jeigu pa- 
sielginejo nepadoriai. Duktė, 
Mrs. Nellie Evans, gyvena pas 
tęva bet turėjo iszsikraustyt 
po teismui.

UŽDARYTA NAMIE PER 
DESZIMTS DIENU.

Los Angeles, Calif. — Mire 
czionais isz hado ir žaiduliu 
Dena Wise, 95 metu, kuri per 
deszimts dienu buvo uždaryta 
savo name per nežinomus pik
tadarius. Nuoga ir be sąmo
nes motere likos surasta per 
palicija kada, kaimynai dane- 
sze kad šenukes neinate per 
kėlės dienas. Menesis laiko ad- 
gal senuke pranesze palicijai 
buk kas tokis gavosi in jos na
rna, kirsdamas jai jMr galva su 
szmotu geležies, pasiimdamas 

Į nuo jos kaklo brangu szniura 
perlu. —

TROKAS UŽMUSZE KETU
RIS ŽMONIS EINANCZIUS 

IN BAŽNYCZIA.
Nacogdoches, Tex. — Trys 

nigeriai, važiuodami troku, pa
taikė in kuopa žmonių einan- 
cziu in bažnyczia New Holly 
Community miestelyje, už- 
muszdami tri's moteres ir viena 
vyra ir sužeidė szeszis. Szeri- 
ias jeszko nigeriu.

MIRĖ ISZ BADO NORS TU
RĖJO DUONOS IR PINIGU.

Racine, Wis. — Christ Jeh- 
sen, 58 metu, mirė czionais isz 
bado, nors namie radosi szeszi 
kepalėliai duonos ir pinigu 
bankoje. Daktarai nusprendė 
kad žmogus mirė nuo blogaus 
maisto ir karszezio. Jensen pa
sirodydavo in senas drapanas 
nors turėjo namie naujas. Do
kumentai kurie likos surasti 
per palicija. parode buk jisai 
neseniai iszsiunte kelis tuks- 
tanezius doleriu del shvo gimi
niu in Danija ir da keli tuks- 
taneziai pasiliko bankoje.

UPES ISZKILO PADARY
DAMOS DAUG BLEDES;

KELI ŽMONES ŽUVO.
Massillon, Ohio. — Dvi upes 

Tuscarawas ir Muskingum ne
paprastai iszkilo užliedamos 
visas aplinkines ir keli žmones 
žuvo. Apie du szimtai szeimy- 
nu likos iszgialbetos isz namu 
kuriuos upes užliejo.

MOTERES NUPLESZE DRA
PANAS NUO STRAIKIERIU.

Dallas, Tex. —- Straikierkos 
drapanų dirbtuvėje užklupo 
ant straikieriu kuriems nuple- 
sze visas drapanas ir beveik 
pasiliko nuogi, baisiai juos ap
draskė ir nuvijo nuo dirbtuves. 
Szeszi žmones ir keli palicijan- 
tai likos sužeisti, 30 straikieriu 
likos aresztavoti ir pastatyti 
po 200 doleriu kaucijos už su
kėlimą maiszaczio;

ISZTIKRUJU SZITAS ŽMO
GELIS MOKĖJO KENTET.
Collingdale, Pa. — James 

Burke, važiuodamas ant frei- 
tu nupuolė nuo vagono ir ga
vosi po ratais kurie jam nupjo
vė ranka. Atsipeikėjas nuo 
skausmo pasiėmė ranka ir nu
ėjo pas artimiausia farmeri 
apie ketures mylės tolumo isz 
kur paszaukta daktara. Nors’ 
sziadien žmogelis yra labai 
silpnas bet pasveiks. Daktaras 
apreiszke kad jeigu butu lau
kes da puse valandos tai butu 
miręs nuo krauja-tekio.

(SENUKAS PERSZOVE SA
VE IR PACZIA KURI GEI

DE NUO JO PERSI
SKYRIMO.

Wilkes-Barre, Pa. — Už tai 
kad jo 45 metu pati kerszino 
užvedimu persiskyrimo nuo jo, 
Feliksas Boni, 61 metu, palei
do szuvi in savo paczia sužeis
damas ja mirtinai, po tam pa
leido pats sau szuvi in burna 
ir sziadien abudu randasi li
gonbuteje neturėdami jokios 
vilties pasveikimo. Porele bu
vo vedus 30 metu ir yra tėvais 
penkių vaiku. Taja diena su
sibarė ir motere buvo muvažia- 
vus pas savo sesere.

PAKURSTĖ SAVO MYLIMA 
KAD NUŽUDYTU JOS 

VYRA.
Salem, N. J. — Margarieta 

Dalbow prisipažino palicijai 
buk tai ji pakurstė savo prie- 
laidini, Norman .Driscoll, 34 
metu, kad nužudytu jos sena 
vyra kuris ji sukapojo kirviu 
praeita sanvaite. Taipgi prisi
pažino kad nuo kokio tai laiko 
turėjo meilingus susineszimus 
su savo mylimu ir geide atsi
kratyt nuo savo vyro. Taja 
diena, kada vyras iszejo in 
tvarta paszerti gyvulius, Dris
coll nusėlino paskui vyra kirs
damas jam per galva su kirviu. 
Driscoll buvo mylimu Marga- 
rietos priesz jos apsivedima.

DVYNUKAI GIMĖ ATSKI
RTOSE VIETOSE.

Vineland, N. J. — Mrs. Allen 
Knight pagimdė dvynukus bet 
ne toj paezioj vietoj. Pirmuti
nis — mergaite, gimė namie o 
penkiolika miliutu vėliaus gi
mė antras dvynukas, ligonbu
teje. Abudu sveiki ir gyvens 
bet kada užaugs gali pasigirt 
kad ne toj paezioj vietoj gimė.

12 METU MERGAITE 
PASILIKO MOTINA.

Cumberland, Md. — Dvyli
kos metu amžiaus, Mrs. Berni- 
cija Higgins Stolter, ana diena 
pagimdė kūdiki sverenti sze- 
sziu svaru, kuris yra gyvas ir 
sveikas. Anūkėlio bobute turi 
vos 26 metu amžiaus.

REPUBLIKONAI PRADEDA 
PABUST ISZ MIEGO.

Providence, R. I. — Rhode 
Island, vienas isz mažiausiu 
valstijų turėjo savo politikisz- 
kus rinkimus Panedelyje. Pra
eita meta iszrinko demokra- 
tiszka tikieta pirma karta bet 
sziimet jau nusibodo demokra- 
tiszka gaspadorysta ir vėla su- 
gryžo jprie republikoniszkos 
partijos. Visus kandidatus isz
rinko didžiumų balsu. Net pats 
prezidentas labai nusiminė ta
ja permaina.

NESUPRATO KA JI 
NORĖJO.

Poni nusiuntė savo tarnaite 
in kroma kuriame pardavinėjo 
knygas ir muzike ant piano.

— Praszau duoti man valca 
paraszyta per Strausą del ma
no panaites.

—' Ar ant dvieju ar ant ke- 
turiu ranku? — užklausė par
davėjas.

— Duokite ant dvieju ran
ku. .. Mano panaite turi tik 
dvi rankas.

UŽ TAVO GERA DA TAVE 
BARA.

Andrulioniene: — Ar tai 
gražu taip pasielgti su mano 
malda-knyge kuria tau pasko
linau ana sanvaite. Žiūrėk, vir- 
szus visai nuplyszias.

Bendoraitiene: — Perpra- 
szau tavęs, mano kumute, mat 
tieji mano vaikai suplesze ta
vo knygulte ir taip nesikarsz- 
cziuok. Nusiunsiu ja in redak
cija tai tau apdarys kaip nauja 
nes ir man viena apdare labai 
gražiai.



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Praeita sanvaite likos aresz- 

tavota Chicagoje da jauna mo
tore, isžbalus ir nuvargus, su 
kūdikiu ant ranku, kuri užsi
iminėjo ubagavimu per du me
tus.

Toji motere surinkdavo kas 
sanvaite nuo 20 lyg 30 doleriu, 
kuriuos buvo priversta atiduo
ti in rankas savo vyro. Tasai 
rakalis pargalbeno taja motere 
isz Detroito ir privertė ja ant 
ubagavimo po ‘bausme padary
mo jai mirti. Dabar valdžia ji 
uždare kalėjime už pargabeni- 
ma moteres isz kitos valstijos 
ant paleistuvingo tikslo kas 
priesžinasi Mann tiesoms.

Gamta paskyrė kad motere 
turi turėt patogumą o vyras 
iszminti. Bet tankiai atsitinka 
kad gamta kartais bltffeta nes 
tankiai matome bjauria mote
re turinezia didele iszminti o 
patogus vyras turi imti “toni- 
ko” ant isudrutinimo savo 
smegenų.

Kokis tai profesorius apra- 
szineja buk važinėjimas auto
mobiliais žmoniems iszliuosuo- 
ja dantis. — Pagal musu nuo
mone — tai tankiausia auto
mobiliai iszmusza visai dantis 
o ir pakauszius sudaužo.

Po deszimts sanvaieziu pa
gyvenimo drauge, Mrs. Carrol 
Grabam užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo savo vyro, 
paduodama priežasti buk po 
.vinezevoniai jos vyras diena ir 
nakti be paliovos verkdavo. 
Sudas davė jai persiskyrimą 
nuo tokio “beiboko” kuris 
nuolatos graudinosi kad apsi- 
paeziavo.

Da'žiuretoja ligoniu Miss Vio
la Foucher, isz St. Paul, Minn., 
įaplaike penkiolika tukstaneziu 
doleriu nuo ligonio kuri prižiu- 
rinejo laike ligos ir tasai pa
sveiko. Ligonis, norėdamas pa
rodyt savo dėkingumą del taip 
geros dažiuretojos, apdovano
jo ja gausiai ne tik už dažiu- 
rejima bet ir pralinksminima 
jo laike ligos.

Mieste Oklahoma City, tū
las žmogelis turi kėlės skust- 
barzdes bet jose kožnas kostu- 
meris turi skustis pats. Skust- 
barzdeje randasi kas tik yra 
reikalinga del nusiskutimo ir 
pada'binimo žmogaus veido ir 
už tai mokasi tik penkiolika 
centu už naudojima krūvos ir 
kitu dalyku. Žmogus daro ge
ra bizni ir nelaiko jokiu pa- 
gialbininku. Gerai butu kad ir 
kituose miestuose uždėtu pa- 
iiaszias skust-barzdes.

kilo 
kur

Nepaprasta straika 
Shanghajuje, Kinuose, 
jaunos merginos isz turtingu 
szeimynu apszauke nepaprasta 
straika: nutarė jos neteketi už 
vyru pakol valdžia atszauks 
naujas tiesas apsivėdimo. Mer
ginos pasiprieszino prie tiesas 
kurios nubaudžia, ant vieno 
meto, moteres kurios apgaudi
nėja savo vyrus bet vyras, km 
ris peržengia tais paezias tie
sas, ne yra baudžiamas. — 
Nuo kada Kiniszkos moteres 
aplaike lygias tiesas su vy
rais, Imotereles pradėjo spirtis 
kad ir vyrai butu lygiai bau
džiami už visokius prasižengi- 
xnus. ■ .jjįįį*
L

Lietuviai papratę viską da 
ryti ant kerszto vieni kitiems.

Rugoja biznieriai — sztor- 
ninkai, saluninkai ir kiti, kad 
Lietuviai traukia pas Žydus 
pirkti tavorus o ir kitokį biz
nieriai, vertelgai ir laikrasz- 
eziai rugoja kad saviszkius 
nesuszelpineja. Kas tame kal
tas? Juk ir tieji biznieriai ne- 
kitaip pasielgineja. Žinome ge
rai kad nekurie isz tuju biznie
rių patys neskaito Lietuviszku 
laikraszcziu ir juose neapgar
sina savo bizniu bet da ir ki
tus atkalbinėja nuo to.

Ne tik biznieriai bet ir dva- 
siszkieji vietoje garsyti kokius 
atsitikimus tai garsina Ang- 
liszkuose ir kaip gali tikėtis 
užlaikymo savo tautos ir biz
niu? Priverczia Lietuvius ant 
skaityme) Angliszku laikrasz
cziu, garsindami visokius ap
skelbimus.

Toki tai Lietuviszki biznie
riai ir geradejai del savo tau
tos. Juk ranka ranka mazgoja 
kad abi butu baltos o kad 
mums gerai pasisektu, turime 
vieni kitus remti. Jeigu norė
tumėt turėti kostumeriu tai ir 
jus duokite paveizdi nuo saves. 
Mes ne del to apie tai prime
name tiktai primenam del biz
nierių gero nes jeigu szelptume 
savo speyistuves ir savo laik- 
raszczius tai ir tieji laikrasz- 
cziai tankiai prūnytu del skai
tytoju kad atsilankinetu pas 
savo biznierius su visokiais 
pirkiniais o ne pas svetimtau- 
czius nuo kuriu jokios naudos 
Lietuviai neturi.

Mums praneszta 'kad tūlam 
mieste Schuylkill paviete, tū
las ponas szinkorius paliepė 
gromatnesziui atneszti kito 
žmogaus ‘‘Saule.” Tokis pasi
elgimas yra negražus isz sza- 
lies pono saluninko nes jeigu 
taip geidžia skaityt laikraszti 
“Saule” tai tegul sau užsira- 
szo o vargingo žmogelio ne
skriaudžia.

Lyg sziam laikui turėjome 
du sztamus žmonių: vyrus ir 
moteres bet dabar ir treczias 
atsirado o tuom yra bob-vyrai. 
Bob-vyras stojosi isz priežas
ties paežiu vyru nes atsirado 
toki vyrai kurie permaino dra
bužius su savo moterėlėms. 
Jau sziadien turime ’keliolika 
bobų kurios trankosi po Lie- 
tuviszkas apygardas, iszsiža- 
dedamos savo vyru ir vaiku.

Butu geriausia su tokiom bo
bom taip padaryt kaip Lietu
voje su vištom kurios prade
da giedoti kaip gaidžiai: nu
kerta joms galvas ant slenks- 
czio su kapalu. — Taip, taip, 
treczias sztamas bob-vyru tu
ri neatbūtinai būti isznaikin- 
tas- ' p

Mylimi skaitytojai, pasisku
binkite su prenumerata už 
laikraszti nes busime priversti 
sulaikyti ji nes mums pinigai 
yra labai reikaling ant vedimo 
biznio.

dėjo tyrinėti isz kokios prie
žasties tiejei vaikai pasilikda
vo tokiais ir ant’galo vienas isz 
ubagu prisipažino, kad vaikus 
pavogė arba pirko nuo tėvu ir 
padarydavo ant ju (baisias' ope
racijos, dėl didesnio pelno ir 
kad geradusziai žmonis dau
giau susimylėtu ant ju ir au
kautu daugiau pinigu. Vienam 
isz vaiku nupjauta galas liežu
vio, kitam išluptą akys, ki
tiems iszsuko kojas ir rankas. 
Vaikai pasakė plaicijai, buk 
keli vaikai mirė nuo baisiu 
kankiu, kokias jiems uždavin
ėjo ubagai. Myne inirszusiu 
žmonių bandė atimti ubagus 
isz ranku palicijos, ir padaryti 
jiems mirti, už 'toki baisu dar
bą vaikams.

MOKSLAINE SUGRIUVO;
45 VAIKAI UŽMUSZTI.

Tokio, Japonija.,—Aplinkin
ėje Antung, Mancziuke, be jo
kio perseiigejimo, sugriuvo 
stogas makslaines, užmuszda- 
mas 45 vaikus, kurie tame lai
ke radosi mokslaineje. Moks-: 
laines murai buvo nusilpnyti 
per tvana, kuris nesenei užlie
jo tenąitįne aplinkine. •

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- y 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio ||| 
Grabu. Laidoja nu- III 
mirlieus pagal naujau- III 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininke H! 
moterems. Prieinamos JL 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

____geli Telefonas 538-J.

i Isz Visu Szaliu
60 SUŽEISTA;

8 UŽMUŠTA
STRAIKIERIU MAISZA- 

TIJE.

Atėnai, Graikija.—Kareiviai 
eroplanai ir kariszki laivai li
kos nusiunsti in Kreta, kur ki
lo didelis sumiszimas straikie- 
riu, kuris isz pradžių užsine- 
sze ant revolucijos. Maisztin- 
inkai buvo apsiginklavia. Ka
da jiems paliepta iszsisklaidyti 
ir tojo paliepimo nepaklausė, 
kareiviai paleido szuvius, už- 
muszdami asztuonis maisz'tin- 
inkus ir sužeid'o daugiau kaip 
80. Daug palicijantu sužeista. 
Maiszatis kilo isz priežasties 
straiko, kuris vėliaus persimai
no ant tikros revoliucijos. Keli 
szimtai maisžtininku likos 
aresztavotais.

ATGIJO PO PALAIDOJIMUI 
BET MIRĖ NUO 

UŽTROSZKIMO.
Albacceta, Iszpanija.,— Lai- 

kraszcziai skelbia, buk mažam 
miestelije Jonque, likos palai
dotas žmogus gyvu. Sūdo rasz- 
tininkas Benicarlo, laike darbo 
apalpo nuo karszczio. Paszau- 
ktas daktaras pripažino, kad 
jisai yra. mires. In tris valan
das, likos indetas in graba ir 
nuvežtas ant kapiniu, kuri pa
talpino in koplyczia, kad ant 
rytojaus ji užkasti. Ta nakti, 
sargas iszgirdo koki tai bala- 
dojima, bet buvo perimtas di
dele baime, ir parbėgo namo, ir 
net ant rytojaus pranesze apie 
tai palicijai, o kada pribuvo 
iii koplyczia, rado gulinti ant 
grindų atidaryta graba. Lavo
nas su apdraskytu veidu, su 
nupeštais plaukais ir sukram
tytais pirsztais, gulėjo szale 
grabo, negyvas. Dabar valdžia 
daro tyrinėjimus ir ipaszauke 
ant atsakomybes daktara kuris 
pripažino ji už mirusi, pir- 
miause gerai neisztyrinejas 
priežasti mirtes.

ISZLUPDAVO VAIKAMS 
AKIS IR PERPJAUDAVO 

LIEŽUVIUS.
Pekinas, Kinai., — Palicija 

aresztavojo kelis ubagus, ku
rie ubagavo su mažais vaikais, 
kurie buvo akli ir nebylei. Pra-

ITALIJA PASIREN- 
GINEJE ANT KA

RES SU ABISIN1A
PADAUGINO VAISKA ANT 

235,000 VYRU.

Rymas, Italija. — Mussolini 
vela paszauke po ginklu 75,000 
vyru kurie bus nusiunsti in 
Afrika per ka pasidaro viso 
235 tukstaneziai Italiszku ka
reiviu kurie stos priesz Abisi- 
nieczius. Bet ir Abisinai pa
daugino savo kariuomene ant 

! 60 tukstaneziu vyru, perka nuo 
Europiniu vieszpatyscziu daug 
visokio kariszko materijolo ir 
ant tikrųjų pasirengineja ant 
pavieszinimo Italiszku karei
viu.

Norints S vietine Lyga sten
gėsi užbėgti tai karei bet kaip 
girdėt tai Italai nesutinka ant 
jokios taikos ir kas diena dau
giau phsirehgineja ant kares.

TUKSTANCZIA1 ŽMONIŲ
ŽUVO NUO VIESULOS. 
KAIMELIAI UŽLIETI.
Amoy, Kinai.—-Keli tukstan

eziai žmonių likos užmuszti ir 
prigėrė, kada baisi vėtra su lie
tum prapute per Pietine dali 
Kinu. Szimtai kaimeliu ir 
miesteliu likos užlietais. Ble
des padaryta ant milijonu do
leriu. Daugiausia nukentėjo 
aplinkine Chuanchow, šimtu 
myliu nuo czionais. Badai an
tra viesulą prisiartina ant to
sios aplinkines ir gyventojai 
randasi didelėje baimėje.

MIRĖ TURĖDAMAS 131 
METU.

London, Anglija., — Žinių 
agentūra Exchange Telegraph, 
pranesza, buk aplinkinėje Sme- 
drevo, Jugoslavijoi, mirė žmo
gelis, Trajko Smilgovicz, kuris 
susilaukė puikaus amžiaus 131 
metu. Badai paliko daugiau 
kaip penkis szimtus genezių po 
visa sklypą. Buvo sveikas ir 
turėjo gana geras pajiegas lyg 
paskutinei dienai. Jisai vedes 
keturis sykius.

200 ŽMONIŲ ŽUVO TVA
NUOSE; DAUG BLEDES.
Manila, Filipinai. — Ant sa

los Luzon padaryta bledes ant 
dvieju milijonu doleriu per 
tvanus kuriuose taipgi žuvo 
apie du szimtai žmonių. Da 
visu žmonių nesuskaityta nes 
manoma kad daugiau.žuvo ne 
kaip isz pradžių buvo manyta.

MUSZTYNE 4,000 
STRAIKIERIU

SU PALICIJA
1 UŽMUSZTAS;29 SUŽEISTI

Brest, Francija. — Keturi 
tukstaneziai darbininku prie 
laivu dirbtuvių sustojo dirbti 
isz priežasties kad valdžia nu
kapojo jiems mokestis. Vais- 
kas ir palicija likos iszszaukti 
ant apmalszinimo straikieriu 
su taja pasekme kad vienas isz 
straikieriu likos užmusztas ir 
29 sužeisti. Daug likos areszta- 
vota.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo 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.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.j 
MAHANOY CITY, PA.

“Szun-Laikis” ir I GEROS RODOS Gerai Atsimyk Ant' 
Szunio Inkandimas DEL VISU Szitu Patarimu

Senas iszgalvojimas, kad 
daugiaus szuniu pas/iusdavo 
laike “sunlaikio, ” negu bile 
kitame meto laike, ir del to, vi- 
dur-vasar'io karszcziai už var
dinta “szun-lai'kis.” Visai be 
pamato. Rekordai parodo kad 
New Yorko mieste ir jos apie- 
linkeje, didžiausias skaitlius 
szuniu inkandimu buvo rapor
tuota del Birželio menesio, 
kad skaitlius Gegužes ir Liepos 
menesiu buvo daug mažesnis, 
o jau Rugpiuczio menesyje, va
saros karszcziausiame laike bu 
vo mažiaus inkandimu negu 
Gegužes meneslyje.

Vieszos Sveikatos vedėjai, 
vis daugiaus ir daugiaus jau- 
czia, 'kad naminis szunis neturi 
vietos žmonių apgyventame 
mieste. Toks gyvenimas sun
kus szunims ir yra pavojus 

. sveikatai. Vientik New Yorko 
mieste yra apie puse milijono 
szuniu, ir daugumas isz ju lai
kyti apartmentuose. Randame 
kad kuo mažesnis apartmentas 
tuo didesni szuni savininkas 
laiko.

i Raportai isz invairiu daliu 
szalies parodo, kad kasmet 
daugiaus ir daugiaus žmonių 
szuniu inkasti ir vientik New 
Yorko mieste raportuota 2,771 
inkandimai 1918 m. bet 1934 m, 
jau ,skaitlius milžiniszkai paki
lo iki 19,443. Apart didelio 
skausmo, ęszunies inkandimas 
kankina žmones, nes daug die
nu prabėga pirm negu in.kas- 
tas žmogus žino ar szunis pa
siutęs. Jeigu szuva (pasiutęs 
žmogus turi pasiduoti “Semple 
Gydijimui,” gydytojas kasdien 
per dvi sanvaites turi gydyti 
inkasta asmenį, New Yorko 
miesite galima kreiptis prie 
Sveikatos Departmento del to 
gydijimo ir jeigu žmogus netur 
isz ko užmokėti nuo jo nereika
lauta užmokestieis. Daugumo
je vietų tas pagydijimas kasz- 
tuoja nuo $50 virszaus.

Szita visa skausmą, kankin
imą, rūpesti ir iszlaidas galime 
padėti prie duru tu susiedu ku
rie laiko iszlepintu’S szunis. 
Jeigu tik szitie szuniu savinin
kai prisilaikytu prie miestu re- 
gulaciju kaslink abraszku už
dėjimo ir laikymą szuniu ant 
saito, tai butu mažiaus szuniu 
inkandimu . Ir jeigu szuniu 
savininkai butu priversti už
mokėti žmogui už prągaiszinta 
laika, ir už medikaliszkas isz
laidas, tai savininkai a'tydžiaus 
prisilaikytu prie instatymo.

Visi žmones privalo rimtai 
svarstyti szunies klausima.

—F.L.I.S.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.
THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.

A. J. Sakalauskas 
lietuviszkas graborius

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose

331 W'. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

•S’ ________
411 E. Pine St., Mahanoy City 

Telefonas, 501

§ Saugokis grieko ir gy
venk dorai nes per ankszta 
bromą dangaus niekas ne per
eis.

§ Jeigu nori po savim gera 
atminti palikti, turi daug 
darbszauti ir nepamigti.

§ Jeigu nori dora gyveni
mą vesti, turi žmogeli visas 
niekystes pamesti.

§ Reikia dirbti ir su prie- 
szinybems galetis o po smert 
danguje pasilsėsi.

§ Nekaltybe geriausia del 
duszios tinka; nekaltybe Die
vui ir žmoniems geriausia pa
tinka.

§ Jeigu piktybei szirdi ati
darysi tai visokiu bjaurybių 
ingysi.

§ Auguole be saules dings
ta, žmogus be darbo nyksta.

§ Kas turi czysta sanžine 
tas, nors bus biednas, bet bus 
linksmas ir dideliai laimingas.

§ Svietas tai puiki knyga 
priesz mus atvira, ant kožno 
lapelio apie galybia Dievo yra.

§ Kas meldžiasi, dirba il
su ergeliais gailesi, tasai po 
mireziai turi danguje atsilsi.

' Sūnūs: — Teveli, asz ant tos 
mapds negaliu rast Moskvos.

Tėvas: — Todėl negali su
rast kad mete 1812 Francuzai 
ji sudegino.

Jau tai nelabai gerai,
Jeigu apsileidę tėvai,

O gal taip reikėjo padaryti, 
Kad bizni geriau varyti.

Girdėjau kad nelabai senei, 
Susitarė keli biznierei, 
Vakarėli sau padaryti,

Ir kitus ant “partes” už
prašyti.

Dukreles nežine in kur nu- 
piszkejo,

Tėvai ju jeszfl<oti turėjo,
Dvi dienos net suėjo,

Padaryti krivulę turėjo,
Kad dukrelių jeszkoti, 

Ir už tai smarkiai nukoroti.
Ant galo kur ten kozoje surado 

uždarytas,
Baisei nuliuduses ir su

vargintas,
Tegul jas vanagai,
Už tai labai gerai,

Ar-gi tiktai vyrams lakupe 
sėdėti,

Gal ir mergicos pamėginti.
* * *

Jeigu, paezios be paliovos 
geriate,

Tai nors savo dukrelėms nepa- 
velinkite,

.Ba tai negražu, 
Labai bjauru.

Sztai viena mamuže,
Kaip raguota muze,

Pati namine per dienas riaukė, 
Ir in savo dukrele szaukia,

Kad su vyrais gertu,
Paskui juos aprabytu,
O katras neapsižiuri,
Ir kelis dolerius turi,

Tai aprabina, 
Ir gana.

Puikia pavyzdį yaikeHai turų

§ Kuo labiau pats save my
li, tuo esi didesniu nevidonu, 
del saves.

§ Reikia 'turėti didele isz
minti kad visados būti geru 
žmogum.

§ Jeigu esi galingu tai isz 
galingumo nesigirk.

§ Visos skriaudos buna 
mums atlygintos nors ne per 
tuosius kurie mus skriaudžia.

§ Daugelis mano kad turi 
gera szirdi — tai ne gerumas 
szirdies bet tik silpni nervai.

§ Gali pakelti ir baisiausia; 
papeikima bet tik nuo .tokio 
žmogaus kuris peikia su skaus
mu szirdies.

§ Iszmintingas žmogus rei- 
kalau'ja nuo saves dideliu daig
iu o žmogus nedavirias — mis
tiną kad jau jis viską moka ir 
dideliai iszmano.

§ Nereikalaukie . teisybes 
nuo moterių lyg tol pakol bus 
auginamos tame persitikrini
me kad vienatinis ju tikslas.ju 
gyvenime yra — patikti vy
rams.

§ Saule norints apszvieczia 
visa svietą, tiek nesipuezia 
kiek szabasine lajine žvakute 
tamsioje kelnoreje. — Nieka
dos mokytas žmogus tiek nesi
puezia kiek Amerikoniszkas 
perlorius ir laikraszcziu agen
tas.

Kaip in tokius teveliu darbus 
insižiuri,

Jeigu jau taip turi but auginti, 
Geriausia juos mariose pa- 

skandyti. t 
* * * ■

Ne visos moteres savo vyru 
gailesi,

Kada tieji jau po žeme silsisi. 
Retai katra tikra gailesti turi, 

Norints laibai nuliudus isž- , 
žiuri.

Vienos džiaugėsi kaip pinigu 
palieka,

Kitos verkia kad nieko ne
palieka,

Kitos del to verkia kad kiti 
matytu,

Ir apie jas žmones sakytu: 
Mat varginga naszlele, vyro 

gailesi.
Puola ant žemes net plaukus 

peszasi.
Ne visu gailestis tikras, »■ 
Tokis gailestis atliktas.

Jeigu merga be prisiriszimo, 
Eina už bile kokio vaikino,

Kad tik iszteketi,
Ant nieko nežiūrėti, 

Kokis jos gyvenimas bus, 
Kad ir kaili jai skus, 

Jeigu su juom ne bus gerai, 
Tai su kitu in svietą davai, 
O jeigu ir vyras numirsztą, 
Greitai apie ji užmirszta, 

Žinoma, verkt reikia, 
Nes jeigu neverktu tai žmones 

peikia, 
Mažai gal yra tokiu moterių, 
Ka tikrai apveikineja savo

i vyra.
Ant szio kart bus gana, 

Nes aplankiau liūdna naujiena, 
In svietą turiu važiuoti, 

Savo pažystama palaidoti, 
Re'kvija jam užgiedoti, 

Paskutini patarnavimą ati
duoti.

TAS ATSITIKO 
MAHANOJUJE.

— Ar nematei mano moteres?
— Ne, neniaeziau.
— Na, kur dabar jos po vel

niu, jeszkot?
— Ar žinai Mikai? Jeszko- 

kie tu jos grabese ar krikeje 
nes vakar Park Pleise buvo 
kriksztynos pas Mįkuczkįus.



SAULE” Mahanoy City, Pa. 3

snuddt Galvojimas visuomet tau. Atsitūpė ^nt didelio laiyo
j . užmigdydavo ja. Isteibo irįžiurjek kaip jureivei

^LAIMINGAS PRINCAS^
ĄŪKSZTAI virszui miesto, 

ant auksztos kolonos, stovė
jo Laimingojo Princo stovyla. 
Visa jo stovyla padenkta buvo 
plonu aukso sluogsniu. Vieton 
akiu buvo indetu du skaidriu 
sapfiru, ant jo kardo rankenos 
žėrėjo didelis raudonas rubin
as.

Visi jo garejos.
/ —1 Jis toks dailus, kaip gai
dys vėjarodis,—pastebėjo vie
nas Municipaliteto Patarėjas, 
kuris stengėsi pragarsėti savo 
dailės supratimu,— bet jis ne 
toks naudingas,— pridūrė jis, 
bijodamasis, kad jo nepaskai
tytu nepraktisžku, kokiu jis 
tiszu ir nebuvo.

— Kodėl tu negali būti pa- 
naszus in Laimingąjį Princą? 
—užklausė protinga motina 
mažojo savo sunaus, kuris no
rėjo menulio. Laimingajam 
Princui niekuomet ne galvon.

— Džiauguosi, kad yra pa
saulyje nors vienas žmogus, 
visiszkai laimingas, —suniur
nėjo apsivylęs žmogus, visisz
kai nepaprasto stovylo žiūrė
damas.

— Jis visiszkai in angela 
panaszus,— pasakė Prieglau
dos Vaikai, iszeidami isz baž- 
nyczios savo szviesiai raudo
nais apsiaustais ir baltomis 
priekaisztemis.

—■ Isz kur jus tai žinote?— 
užklausė matematikos mokyto- 
jas. — Juk jus niekuomet ne
esate angelo mate?

— Netiesa, mes sapnavome 
juos,—atsake vaikai. Matema
tikos mokytojas susiraukė ir 
apsimetė rustus esąs, nes jis 
negyre vaiku sapnu.

Viena na'kti per miestą leke 
mažute kregžde. Jos drauges 
jau priesz szeszias sanvaites 
buvo Eigiptan iszlekuisios, bet 
užsiliko, nes puikiojo Nendren 
insimylejus 'buvo. Susitiko j: 
eu juo ankstyba pavasari, vai
kydama paupyje didele gelto
na Iplasztake ir teip buvo jo 
tevunu pagauta, kad net susto
jo su juo pasikalbėti.

—< Ar pamylėti man tave? 
•—užklausė Kregžde, visuomet 
staeziai darbo imdamasi. Nen
dre nusilneke žemai. Kregžde 
pradėjo aplinkui skraidyti, pa- 
liezdama sparnais vandeni ir 
sudrebindama lygu vandens 
pavirsziu. Taip, taip, taip, 
Kregžde mylėjo Nendre per vi
sa vasara.

— Juokingas prisiriszimas 
*—kalbėjo kitos Kregždes. — 
Pinigu jis neturi, o giminiu 
net perdaug. — Isztiesu, visa 
uipe buvo Nendrėmis užaugus. 
Paskui, rudeniui atėjus, visos 
Kregždes isz'lakste.

Joms iszlekus, Kregžde pasi
juto vienui viena ir juos meilu
žis pradėjo inkireti.
■ Jis nemoka kalbeties,—tarė 
ji,—ir asz bijaus, nes jis labai 
lengvai koketuoja su visais. — 
Ir isztiesu, kur tik vejas nepa
pus, 'Nendre siunezia toj puse 
jmeilingus pasilenkimus.

i — Jis namininkas,—tese ji 
(toliau, —-o asz megiu keliauti 
ir, tokiu budu, mano vyras tu
ri ir-gi kelione mėgti.
. —- Tu lėksi su manim? — 
užklausė ji galu gale. Nendre 
papurtė galva; jis taip stipriai 
buvo prie savo namu prisiri- 
szes.

— Ti juokuoji su manim- 
Asz lėkit pas piramydas. Su
diev! — Ir Kregžde iszleke.

Per visa dieną ji leke ir va
karop atlėkė miestan.

—■ Kur ežia man apsistoti, 
—galvojo ji? — Tikiuosi, jog 
miestas tam tikrai pasirengęs 
mane pasitikti.

Ji pamate stovyla ant auksz- 
tos kolonos.

— Apsistosiu tenai,— su- 
szuko Kregžde. — Tai puiki 
vieta ir daug ten tyro oro. — 
Tokiu budu ji apsistojo po Lai
mingojo Princo kojų.

—• Mano miegamasai isz 
aukso, — tarė Kregžde, apsi
dairydamas ir gulti rengdama
si. Bet kaip tik tuo paežiu aki 
mirksniu, kuomet ji kiszo savo 
galvute po sparneliu, ant jos 
nukrito didelis vandens laszas.

— Kas tai tokio,—suszuko 
Kregžde,—• ant dangaus ne de
besio, žvaigždes aiszkiai ir 
szviesiai mirga ir vis-gi lija. 
Europos sziaurejo oras staeziai 
Europos sziaurejo oras staeziai 
szunims tikės. Nendre mėgo 
lietu, bet tai tik egoizmas isz 
jo puses.

Dai’ vienas laszas nuvarvėjo.
— Kas per nauda isz stovy - 

los, jei ji negali manes nuo lie
taus priglausti? Reikia pasi- 
jieszkoti geras kaminas. — Ir 
Kregžde pasirenge lėkti.

Bet ankseziau, kol ji susku
bo isztiest'i sparnus, treczias 
laszas nukrito. Ji pažvelgė 
augsztyn ir pamate. Ak, ka ji 
pamate?!.. .

Laimingojo Princo akis pa
plūdo aszaromis ir jos riedėjo 
aksuotais jo skruostais . Jo 
veidas toks puikus buvo prie 
menulio szviesos, kad mažaji 
Kregžde apėmė gailėsis.

—- Kas tu toks?—paklausė 
ji- Į

— Asz Laimingasai Princas
— 'Tai ko tu verki?— tarė 

Kregžde. — Asz visa suszlapau
— Kuomet asz gyvas bu

vau ir žmogaus kuna turėjau, 
atsiliepė Princas,:— asz nepaži
nojau aszaru, nes gyvenau 
Son-Sons kambariuose, kur liū
desį neužklysta. Diena žaizda- 
vau su draugais sodne, vakare 
verdavau szokius didelioje sa
lėje. Apie sodną ėjo augszta 
siena, bet man niekuomet nea
teidavo galvon paklautsi, kas 
už tos sienos, nes viskas pas 
mane taip puiku 'buvo. Mano 
dvariszkai vadindavo mane 
Laiminguoju Princu, ir isztie
su, asz buvau laimingas, jei 
linksmybė gali būti, — laime. 
Taip gyvenau, taip pasimiriau 
O dabar, kada asz nebegyvas, 
pastate mane czionai, ir asz 
matau, matau visa mano mies
to varga ir skurdą . Ir nors 
szirdis mano iszszvyno, nesten
giu aszaru sulaikyti.

— Kaip tai? Jis ne tyro 
aukso?—pamanė pro save Kre
gžde. Ji buvo labai mandagi 
savo pastebėjimu nciszreiksz- 
davo balsiai.

— Toli, toli,—tese Princas 
užkimus kuobiu balsu,—mažo 
je ulyczioje stovi sukrypusi ba
kūže. Vienas jos langas atvi
ras ir pro jin matau mo'teriszke 
prie stalo sedinezia. Jos veidas 
liesas ir nuvargęs, jos rankos 
szirkszczios ir raudonos, adata 
subadytos. Ji siuvėja ir isz- 
siuvineja Vieszpaties Kancziu 
gėlės ant alasiniu rubu vienos 
dailiausiu Karalienes freilinų 
busimajam baliui. Kambario 
kampo, lovoje guli jos serga!-' 
sūnelis. Jis karszcziuoja ir

praszo apelsinu. Motina nieko 
kito, iszskyrus upes vandenio, 
negali jam suteikti ir ji verke. 
Kregždute mažoji Kregždute,! 
—ai- nenunesztum tu jai rubiną 
isz mano kardo!.. .Mano kojos 
prirakintos prie tos papėdės ir 
asz negaliu pasijudinti. '

— Manes laukia Eigipte,— 
tarė Kregžde. Mano drauges 
skrajoja virszui Nylo ir kalba 
si su dideliais lotosais. Greitai 
sumigs jos didžiojo Faraono 
kapinyne. Pats Faraonas guli 
tenai iszmargintame karste. Jo 
kūnas suvyniotas in geltonas 
drobulies ir kvepalais balzo- 
muotas. Ant jo kaklo grandi
nis isz nefritu, o jo rankos pri
mena suvytusius lapus.

—• Kregždute,— tarė Prin
cas,— ar nepaliksi su manim 
viena nakti ir ar neuabusi ma
no pasiuntiniu? Vaikeli taip 
troszkina karsz’tis, ir jo motina 
tokia nubudus.

—■ Asz nemegiu berneliu,— 
atsake Kregžde. — Praėjusia 
vasara, man ties upe apsigyve
nus, du iszlykszcziu berniuku, 
maluninko sunu, nuolatos me
te manim akmenis. Žinoma, ne 
viena nakti ir ar nepabusi ma- 
ve; mes Kregždes, per gerai 
laikojamc, prie to, asz paeinu 
isz sveimynos savo mitrumu 
pagarsėjusios. Vis-gi tai nepa
garbos apsireiszkimas.

Bet Laimingasis Princas taip 
liūdnai iszrode, kad net jai gai
la pasidarė.

—■ Czia labai szalta,— tarė 
ji,—bet asz pasiliksiu viena 
nakti su tavim ir busiu tavo 
pasiuntiniu.

— Acziu tau, mažoji Kreg
ždute,—isztare Princas.

— Kregžde iszkrapszte di- 
dei rubiną isz Princo kardo, ir 
paėmusi ji snapan, nulėkė vir
szui miesto stogu.

Pralėkė katedros bokszta, 
kurioje buvo isztaisyti balti 
marmuro angelai, pralėk pro 
kambariuose ir girdėjo baliaus 
muzikos gaidos. Ant balkono 
iszejo daili mergaite mylimojo 
lydima.

— Kokios puikios žvaigž
des!—tarė jis jai, — ir kokia 
stebuklinga meiles jiega!...

— Tikiuosi, jog mano rubai 
del dvaro baliaus bus laiku pa
dirbti,—pastebėjo mergaite!— 
Asz paliepiau iszsiuti ant ju 
Vieszpaties Kancziu gėlės. Bet 
siuvėjos tokios tingines.

Kregžde perlėkė upe ir ma
to žiburius kibanezius, ant lai
vu steibu. Pralėkė pro Getto 
ir mate, kaip žydai deresi vie
nas su kitu ir sveria pinigus 
ant variniu svarstuvu. Paga
lios ji atlėkė prie biednos ba
kūžes ir pažvelgė jon. Vaikas 
karszcziuodamas metes po lo
va, o jo motina užsnūdo.

Kreigžde inskrydo kambarin 
ir padėjo dideli rubiną ant sta
lo szale moteriszkes pirszcziu- 
ko. Paskui paskrajojo virszui 
vaiko lovos, vėsindama spar
nais jo kakta.

— Kaip man vešu?— tarė 
vaikas. Turbut asz iszgysiu! 
—ir jis saldžiai užsnūdo.

Tuomet Kregžde nulėko at
gal prie Laimingojo Princo, ir 
pasakojo jam, ka padariusi.

—‘ Stebėtina! — pastebėjo 
ji,—nors toks szaltas, man da
bar visai szilta.

— Todėl, nes ta gera dąrba 
atlikai,—atsake Princas. Mažo 
ji Kregžde susimaustė ir už-

Diohai iszauszus, —— 
nuskrido paupin ir iszsimaude. didelius pokus

— 'Kas per stebuklas!—pa-' 
stebeji) ornitologijos Cprofeso- i darni, 
rius, praeidamas tuo laiku per 
tilta. — Kregžde žiema pas
mus! — Ir jis iszspauzdino isz nesiklausė, jis

Laimingojo Priieo.
— Noriu atsisveikinti su 

tavim,—tarė ji.
— Kregžde, Kregžde, mažo 

ji Kregždute!—; 
me dar viena na

— Dabar žie 
Kregžde,— czia

;, Kregžde kele virvėmis sz lavo dugno
__ _ ____ ______ J‘Chivaoil”

Į szauke jie kas 1 arta, poka kel-

Asz leki|i Eigiptan,—--A. .  I l—> J. z
[szauke Kregžde',bet nieks jos

’’1---- -'H jsugryžo prie
tos priežasties ilga laiszka vie
tiniame laikrasztyje. Visi tik 
ir tekalbėjo apie ta laiszka ja
me tiek daug žodžiu buvo, kad 
niekas jo suprasti negalėjo.

— Szia nakt keliausiu Ei
giptan,— tarė Krekžde ir ge
ras sumanymas pakele jos upa. 
Ji aplanke visus visuomeninius 
paminklus, ir ilgai sedjo ant 
bažnyczios bokszto. Kur tik ji 
nebūtu tekus, žvirbliai czirsz- 
kedavo |ir sakydavo vienas, 
antram:

— Kokia garsinga kita
taute !•—Jr Kregžde buvo labai 
tuo patenkinta!...

Menuliui užtekėjus ,Kregžde 
sugrižo pas Laimingąjį Princą.

—• Air neturi kokio reikalo 
Eigiptan?— suszuko ji.— Asz 
tuoj keliausiu.

— Kregžde, Kregžde!, — 
ma'žoji Kregždute, tarė Prin
cas.— Ar nepasiliktumei su 
manim dar viena nakti?

— Mahes laukia Eigipte,— 
atsake Kregžde,— rytoj mano 
draugai skris ant antrojo su
kaito Nylo. Ten guli nendrese 
begemotas, ant didelio granito 
■sosto sėdi dievas Menmones. 
Visa nakti jis tirineja žvaigž
des, okuoiiiet auszrine suszvin- 
ta jis suszunka isz džiaugsmo 
ir nutila. Pusiaudieni geltoni 
liūtai atėnia upne gerti. Ju 
akys, lyg žali be rilai,o ju riks
mas gersesnis už krioklio kro- 
kimo. > , A

— Krė^žde, Kregžde I,-. .— 
mažoji Kregždute,—tarė Prin
cas. Toli, toli miesto gale ma
tau pastogėje jauna vyra. Su
silenkė jis ant stalo-, popiero- 
mis apdėtu, o szale jo stovi 
rysztiliukas nuvytusiu fijolku. 
Plaukai jo juodi, garbiniuoti, 
raudonos kaip granatos lupos, 
dideles svajotojo akys. Jis 
stengiasi užbaigti mokslą Te
atro Direktoriui, bet negal, 
szaltis neduoda raszyti. Kros
nis szalta,—Jis nusilpnėjo isz 
alkio.

—• Liksiuos dar viena nakti 
su tavim,—tarė gera szirde 
Kregžde----Ar nenunesz'ti jam
kito rubino?

— Ant nelaimes, asz netu
riu daugiau rubinu,—atsiliepė’ 
Princas. —Vienos akis man be
liko. Jos padarytos isz brangiu 
sapfyru, ir Indijos atvežtu 
priesz tūkstanti metu. Iszkrap- 
sztyk viena ir numesk jam. Jis 
parduos ji juvelyrui, nusipirks 
valgio ir malku.

— Mielasai Prince! — asz 
negaliu to padaryti,—tarė Kre
gžde, ir eme verkti .

— Kregžde, Kregžde!, ma
žoji Kregždute ,daryk tai, ka 
asz tau liepui.

Krežgde iszkrapszte aki 
Princui, ir nulėkė anon pasto
gėn Inlekti pastogėn nesun
ku ,nes daug skylių visur bu
vo inlekusi pro skyle, Kregž
de atsirado kambaryje. Jaunas 
vyras buvo susiėmęs galva 
rankomis ir negirdejo sparnu 
plesnojimo. O kuomet jis pake
le galva, pamate ant nuvytusiu 
fijolku begulinti, sapyfra!...-

—- Mane pradeda prekuoti, 
—suszuko jis. — Tai, turbut, 
isz kokio nors turtingo gerbė
jo? J Dabar galėsiu užbaigiti , .
savo mokslą. —Ir jis visiszkai šaulyje tai,— žmonių kanezios. 
laimingu spasijuto!...

Isz ryto Kregžde nulėkė uos H.

: r nepasiliktu 
(:ti su manim? 
;na, — atsake 
letrukus szal-' 

tas sniegas iszk’is, o Eigipte j 
karszta saule žiri spinduliais 
ant žaliu paimu 1 roikodiliai aki 
misdairos. Mano drauges 
krauna lizdus Baalbeko szven- 
tykloję, rausvi i/ balti karve
lei stebėsi in jas ir burkuoja. 
Mielasai Prince, asz turiu tave 
apleisi. Bet asz iiiekuomet ta
vęs neužmirsziu £r kita pava
sari atnesziu tail du pukiu 
brangiu akmenuį vieton tu 
dvieju kuriu tu atidavei. Ru
binas bus raudonesnis už pur
puro rože, o.sapfjTas nelinesiš 
už berile jura!...

— Ten žemai, ant pleciaus, 
—tarė Laimingasai Princas,— 
stovi mergaite,—degtuku par
davėja. Ji netycziomis nume
tė degtukus kanavbn ir visi jie 
sugedo. Tėvas sumusz ja, jei 
ji neparnesz namo pinigu ir ji 
dabar verke. Ji neturi ne ba
teliu, ne aucziu, ir galva jos 
nieku nepridengia. Iszkrapsz- 
tyk antraja mąno aki ,atiduok 
jai, ir tėvas nemuša jos.

— Isžbusiu’ su. tavim dar 
viena nakti,—atsake Kregžde, 
—bet asz negaliu tavo akies 
isžkrapsztytL. Tu busi tuomet 
neregiu .

— Kėrgzde, Kregžde, ma
žoji Kregždute!,— tarė Prin
cas,—daryk tai, ka asz tau lie
piu.

Ir iszkrapszte Kregžde ir 
antraja Princo aki, nusileido 
juo neszina žemyn ir indejo ji 
mergaites rakon.

— Koks puikus stikliukas! 
—suszuko mergaite ir juokda- 
mos, nubėgo namo.

— Sugrižo Kregžde. 
Princą, ir tarė:

— Tu neregūs ir asz 
sius su tavim ant visados!

— 'Ne,—mažoji Kregždute, 
tarė vargszas Princas,—• tau 
reikė Eigiptan lėkti.

— Asz liksiu su tavim ant 
visados!— atkartojo pauk- 
sztelis ir užsnūdo po jo kojų.

Ant rytojaus, isztisa diena 
sėdėjo Kregžde ant Princo pe
ties, ir pasakojo jam tai, ka ji 
svetimose szalyse mate. Pasa
kojo jam apie raudonus ibisus 
kurie stovi ilgomi scilėmis 'Ny
lo pakrantėse ir gaudo ilgais 
savo snapais aukso žuvytes, 
apie Sfinksą, kuris lygas am- 
žio su pasauliu, gyvena tyruo
se ir žino viską ;apie pirklius, 
kurie seka savo kuprius ,su gin 
taro ražaneziais rankose; apie 
Menulio Kalnu karalių ,kuris 
toks juodas, kaip juodmedis ir 
meldžiasi dideliam krisztalui; 
apie didele ant medžio miegan- 
czia, gavate, kuria dvylika, 
vaidilų maitina medaus pyra
gėliais; apie pigmėjus, kurie 
plaukioja po dideli ežerą ant 
dideliu leksztu lapu ir amžinai 
kovoja su plasztakemis.

— Brangioji mažute Kregž
dele,—tarė Princas.—Tu pasa
koji man apie stebtinus daly
kus, bet visu stebetinausia pa-

LAIMĖJO PLAUKIMO 
LENKTYNES.

Patogi Katriute Rawls, isz 
Miami, Floridos, laimėjo plau
kimo lenktynes kurios atsibu
vo Manhattan Beach, L. I.

pas

lik-

Nera gilesnio slėpinio už sopu- 
Lek virszui mano miesto,

mažoji Kregžde, ir papasakok 
ka busi maeziusi.

Ir nulėkė Kregžde virszui 
miesto ir mate kaip turtingieji 
linksminas savo puikiuose na
muose, kuomet degtos sėdi 
prie vartų. Ji inskrizdavo in 
tamsius skers-ulyczius ir mate 
isžblyszkusius veidus badu 
mirsztancziu vaiku, be sąmo
nes ulyczies žiurineziu. Po til
to stulpais du bernuku gulėjo 
susikabinę, nes tokiu budu ma
ne susiszyldyse.

— Kaip mudu alkanu! — 
kalbėjo juodu.

— Czia nevali ja gulėti! — 
pasazauke sargas ir juodu 
iszejo ant lietaus.

Tuomet sugrįžo Kregžde at
gal ir papasakojo Princui ka 
maeziusi:

— Asz tyru ąuks upadeng- 
tas,—tarė Princas. — Tu turi 
nuimti jin nuo manes lapas po 
lapo ir iszdalinti mano varg- 
szams Gyvieji, juk visuomet 
mano, kad auksas gal juos lai
mingais padaryti. (.

Lapa u'ž lapo nunffilavo Kre
gžde, kol Laimingasai Princas 
nepaliko tamsus. Lapa už lapo 
nuneszdavo Kregžde varg- 
szams ir vaiku veidai parau
donydavo, jie imdavo ožaisti 
ulycziose.

—• Dabar mes turime duo
nos !— szaukdavo jie.

Paskui iszkrito sniegas ir 
atėjo szaltis .Ulyczies, lyg bu
tu jos isz sidabro padirbtos 
buvusios, taip žibėjo. Ugi 
spygliai, lyg krisztalo kinžalai 
nusviro nuo namu stogu. Visi 
apsivilko kailiniais ,berniukai 
užsimovė raudonas kepuraites 
ir cziužinejos ant ledo.

Vargsze Kregžde szalo vis 
labiau ir labiau, bet nenorėjo 
Prnco apleisti; perlabai my
lėjo ji jin. Susirankiodavo 
trupinius ties duonkepo du
rimis, kuomet jis jos nematy
davo ir stengdavos susiszldin- 
ti kuomet jis jos nematydavo 
ir stengdavos . susiszildinti 
sparnu plesnojimu.

Bet, galu-galc, suprato 
Kregžde, jog ji mirsianti. Jai 
vos užteko jiegu užskristi ant 
Princo peties.

— Sudiev, brangusai Prin
ce,—susznabždejo ji. — Tu 
juk leisi man tavo ranka pa- 
bueziuoti.

— Asz džiaugiuosi, kad tu 
galu-gale iszleksi Eigiptan, 
mažoji Kregždute,—tarė Prin
cas.— Tu per ilgai czia iszbu- 
vai! — Bet tu turi pabueziuoti 
mane in lupas, nes asz myliu 
tave.

— Ne Eigiptan lėksiu asz, 
—tarė Kregžde.—Skrysiu Mir
ties Viešpatijom Juk mirtis,— 
Sapno sesuo, ar netiesa?

Tuos žodžius tardama, 
Kregžde pabueziavo Princo lu
pas ir nukrito negyva in jo 
kojas.

Stovylos viduje pasigirdo 
baisus trenksmas, lyg kas bu
tu susikūlė. Tai sprogo pusiau 
szvinine szirdis. Be abejo, 
turėjo būti tai didelis szaltis.

Ant rytojaus, anktsi ryta, 
ulyczia vaiksztinejo ,su trimis 
Munipaliciteto patarėjais, Mie
sto Meras. Praeinant pro sto
vyla, Meras pažvelgė jam.

— Vieszpatie, kokia nusu
susi Laimingojo Princo isz- 
vaizda!— pastebėjo jis.

— Isztiesu, nususui isz- 
vaizda!—^^uszuko MunipaĮici- 
teto patarėjai, kurie visuomet 
sutikdavo su Meru. Ir jie pri
siartino, norėdami geriau sto
vyla apžiūrėti.

— Rubinas iszkrito isz kar
do ,akiu nebera ,visas auksas 
nuszuto,— pastebėjo Meras. — 
Isztiesu, kuo geresnis jis už 
elgeta.

— Ne kuo geresnis už elge
ta,— atkartojo Munipaliciteto 
patarėjai.

Prie jo kojų guli negyvas 
pauksztis,—tese Meras. —Rei
kės iszleisti apskelbimas ,kad 
paukszcziams draudžiama 
czionai mirti. — Ir munipalici
teto sekretorius tuoj užsirasze 
ta liepimą.

Tokiu budu Laimingojo 
Princo stovyla nuėmė .

— Dabar, kuomet ji jau ne
bedaili, ji nieko neverta Jare 
Meno Profesorius Universite
te.

Paskui stovyla suvirino di
delioje krosnyje ir Meras su
rengė visuomenini .susirinkimą 
aptarti kas daryti su tuo mėta- 
liu. : i ■ ' , *’ _■.

— Žinoma, mums reikia ki
to stovylo, — pasakė Meras, — 
ir tai turi būti mano paties sto
vyla. ■

— Ne, mano stovyla, — tarė 
kiekvienas Mun.ipalieiteto pa
tarėjas ir visi jie šusįginežijo. 
Kada tik man tekdavo apie 
juos iszgirsti, jie vis dar tebe- 
siginezijo. : ,

— Stebėtinas daigias, — pa^ 
stebėjo pluodymo darbu prie
žiūra. — Ta suskilusi szvino 
szirdis nenori sutirpti ugnyje. 
Reikes iszmesti —- ir iszmete 
szirdi ton paezion szaszlayu 
duobėn kurioje ir negyvoji 
Kregžde gulėjo.

— Atneszk man du vis<- 
brangiausiu miesto daigtu, — 
tarė vieszpats vienam savo an
gelu. Ir angelas atnesze szvi
no szirdi ir nebegyva pauksz- 
cziuka.

— Teisingai parinkai, — ta
re Vieszpats. — Tas mažasis 
pauksztelis amžinai < cziulbes 
Mano Rojaus sodne o Laimin
gasai Princas garbins Mane 
Mano aukso vieszpatijoje.

—GALAS —

jj Mergina, kuri maliavoje 
savo veidą, lai neužmirszta kad 
zybra yra puikei dažyta, o bet 
vis yra asilu.

Naujos Mikaldos 
Sabbos Karalie
nes Pranaszystes

Yra tai stebėtina 
knygute, nes joje ran
dasi daug teisybes, ir 
jau daug atspėta kas 
buvo pranaszauta, 1) ir 
toliaus tos pranaszys
tes pildosi. Prisiuskite 
25c., stempomis (1$) 
o gausite knygute per 
paszta.

------- - į 

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
t Kada Jurgis Nemetz, 21 

metu, isz Morcos peczes, ne- 
sze bleszine gazolino in stri- 
pinsus, gazolinas pradėjo var
vėti ir aplaistė jo galva ir pe- 
czius, kuris užsidegė nuo lam- 
pukes ir liepsna ji apėmė aki- 
mirksnije, apdegindama bai
siai jo visa kuna. Kiti darbi
ninkai iszgirde jo riksmą, ad- 
bego ir užgesino liepsna. Ne
laimingas jaunikaitis buvo bai
siai apdegintas ir nuvežtas in 
Ashlando ligonbute, kur in kė
lės valandas mirė. Velionis 
paliko tėvus, kelis brolius ir se- 
seres.

— Praeita Subata vagys 
insigavo in Guzinskio sztora, 
ant 21 E. Centre uly., pasiim
dami isz registerio apie 175 
dolerius. Vagiu lyg sziam ra- 
szymui da nesusekta.

— Gera proga pirkti pia
ną pigiai. Geram padėjime. At- 
siszaukite in “Saules” ofisą, 
tf.) .

SHENANDOAH. PA.
— Ana diena, garnys pali

ko sveika sūneli del ponstvos 
Jono Matulevicziaus, 138 E. 
Penn ulyczios.

—■ Praeita Nedelia, turėjo 
savo metini iszvažiavima Szv. 
Jurgio Koras, in Spring Brook 
arti Catavissos. Koras daina
vo kėlės puikes daineles po va- 
dovysta profesoriaus Grigorai- 
czio. Po praleidimui links- 
maus laiko ant szviežio oro, 
Koras sugryžo namo užtektinai 
pailstas.

— Palicija jeszko Jono Je- 
sevieziaus, 30 metu, S. West 
ulyczios, kuris pavogė troka 
nuo Malloy Dairy pieninyezios 
Jeszeviczius pasiėmęs troka, 
suteszkino ji aplinkinėje Ratt
ling Run, po tam prasiszalino 
isz miesto.

— Valteriene Radauskiene 
181 Indiana avė., gyvenanti 
ant Heights likos skaudžiai su
žeista Nedėlioję, apie 4 valan
da popiet, per automobiliu, ku
ri vare Juozas Durko, 507 W. 
Pine ulyczios, isz Mahanoy 
City._____________________ _

PARSIDUODA FARMA.

—■ Trys jauni vyrukai, li
ko sužeisti automobiliu nelai
mėje su troku isz New Yorko, 
arti St. Nicholas, Panedelio 
ryta. Visi trys važiavo vien
am troke, kuris prigulėjo prie 
Jono Pasevicziaus, E. Centre 
uly. , kaipo Emilius Danackis 
ir Edvardas Czikanaviczius. 
Visi trys turėjo jeszkoti dak
taro pagialbos.

; —■ Delegatai isz deszimts 
aplinkiniu angliniu lokalu, pri
tarė St. Nicholas lokalui, kad 
darbas kasyklosia butu pada
lintas lygiai ir kad didelis Cen- 
traliszkas Brekeris tik tada 
dirbtu, kada kasyklos Suffolk- 
so dirbtu. Didelis brekeris ne
dirbo Subatoje ir Panedelije, 
isz priežasties, kad nedirbo 
Suffolkso kasyklos.

— Marszkiniu dirbtuve 
Phillips-Jones, japreiszke ana 
diena, kad dirbtuvė aplaike 
nuo Valdžios ant padirbimo 
62,000 tuziniu kairszku mar
szkiniu arba viso 750 tu'kstan- 
czius, per ka dirbtuve turės 
užtektinai darbo lyg pabaigai 
meto. Toje dirbtuvėje turi už
siėmimą 35 vyrai, o likusios 
yra merginos ir moteres; viso 
300 darbininku kuriems išzmo- 
ka apie 9,000 doleriu kas dvi 
sanvaites. Nekurios darbinin
kes uždirba ant dienos nuo 5 
lyg 6 doleriu. Tasai kontrak
tas prigialbes stoti miestui tru
puti ant kojų. Reike primyt, 
kad musu tautiete pana Bud- 
revicziute, E. Pine uly., ' yra 
da'žiuretoja tosios dirbtuves, 
kuri taji dinsta pildo jau kelio
lika metu.

— Seredos ryta kunigas 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes pana Ona Pasiukevicziute 
(Grudge), isz miesto, su Er
nestu Žukausku, sunum B. 
Kultkauskienes, isz Pottsvil- 
les. Veselka atsibuvo Norkevi- 
cziaus svetainėje kurioje daly
vavo daug pažystamu ir gimi
niu. . 1 J AmSL.*

—■ Dvi merginos, viena isz 
Barnesville ir kita isz Hazleto- 
no„ susitiko su trimi vyrais 
Lakeside, Nedėlios vakara, ku
rie pasiūlė merginoms ‘raida.' 
Iszgamos iszpiszkejo net in 
Raven Run, kur viena isz mer
ginu sužagejo, o kitai -skau 
džei apdaužė, kad nenorėjo pa
siduot. Kada ketino merginas 
nuvežti namo, tame vienas gu
minis ratas truko, ir turėjo su
stoti ant pataisymo. Tuom laik 
merginos sulaikė kelis automo
bilius, apsakydamos kas su 
joms atsitiko, ir praneszta apie 

' tai vaistinei palicijai, kuri pri
buvo tame laike, kada trys Isz
gamos pataisinejo rata. Visus 
nuveže in Tamakves palicijos 
stoti, isz kur likos nuvežti in 
Pottsvilles kalėjimą. Du isz 
tu rakaliu yra nevedia, o tre- 
czias yra vedes ir tėvas vaiku. 
'Merginu pravardes yra laiko
mos slaptybėje lyg teismui.

Laike teismo pasirodė kad 
pravardes tuju iszgamu yra 
Mikolas McAndrews, isz Lost 
Creek, John Kelly, isz Conner- 
tono ir Andrew Kelley, isz Lost 
Creek, kuris yra vedes žmogus. 
Viena isz mergaicziu dirba 
mieste.
Merginos kurios likos subjau

rintos per Jszgamas yra Mare 
Kahley ir Cecilija Dockwaller.

80 akeriu, 20 akeriu dirba
mos žemes, naujos trobos ir 
maszinos. Galima padaryti ge
ra pragyvenimą. Mes abudu 
per seni dirbti. Daugiaus gali
ma sužinoti per laisZka.

Geo. Linauskas, 
Birchwood, Wis.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co.
50 BROADWAY 

NEW YORK

AMERIKE RANDASI 
DAUG TOKIU 

ŽMONIŲ

KOKIAS SUNKENYBES TURES PANESZT ITALAI JEIGU KOVOS SU ABISINAIS.
Jeigu ateis prie kares tarp Italu ir Abisinijos, Etiopijoj, tai Italai turės paneszti vi

sokias sunkenybes — eiti per apauguses pustynes ir smarkiai plaukenczias upes, kovoti 
priesz visokias ligas ir karszczius koki ten vieszpatauja. Kareiviai turės isžkelti savo ka
rabinus ir maistą in virszu kada bris per upes. Lyg sziai dienai Afrikoje serga anie 20 tuks- 
taneziai Italijos kareiviu nuo disenterijos ir kitokiu ligų o badai keli tukstaneziai jau isz- 
mire. ’

Buvo tai mieste Filadelfijoi, 
I Pa. Vakaras buvo szaltas. 
. Profesoris tūlos vakari nes 
mokslaines garsei kalbėjo, bpt 

'studentai mažai temino ka jisai 
i kalbėjo, nes didesne dalis isz ju 
žiovavo ir net snaude. Mat, 

i profesoris kalbėjo isz socialo- 
' gijos, apie kuria studentai ma
žai temino.

I Ant galo, suskambino vai pe- 
' lis; Profesoris užbaigė sziais 
žodžeis: “Ir taip, mano mieli, 
jeigu norite gyventi saugiai ir 
ramiai., tai neužmirszfkite ir 
vargszu vargus, todėl, ba jums 
ne bus tikros ramybes.”

Pasigirdo paprastas delnu 
plojimas. Studentai triuksž- 
mingai iszbego isz klasos kam
bario, pasiėmė kepures, leidosi 
laukan.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Philadelphia, Pa. — Visi, kas 
myli tyrame ore pasilinksmin
ti ir savo grasziu paremti nau
dinga, kilnaji dalyka, yra szir- 
dingai prašauni atsilankyti 
sekmadieny, 11-ta Rugpiuczio, 
in pikniką rengiama naudai 
Szv. Jurgio parapijos, kuris 
invyks pono L. Gudavicziaus 
farmoje. Puiki orkestrą tame 
piknike pradės grojyti nuo an
tros valandos po piet. Bus 
daug, daug dar ir kitu pagei
daujamu dalykėliu. Todėl dar 
karta primename: malonėkite 
visi iszgirsti Szvento Jurgio 
parapijos klebono, kun. Igno 
Zimblio szirdinga praszyma — 
atsilankyki! \ kuo-skaitlingiau 
in taji pikniku. —K.V.

Torrington, Conn, f Franas 
J. Maksztutis, 42 m. amžiaus, 
senas szio miesto gyventojas, 
mire Charlotte Hungerford li- 
gonbuteje sirgdamas suvirsz 
menesi laiko. Buvo palaidotas 
Szv. Franciszkaus kapinėse. 
Jisai gimęs Lietuvoje ir iszgy- 
veno sziame mieste 26 metus. 
Paliko paezia Marijona, 4 sū
nūs ir tęva Mikola Maksztuti, 
taipgi du brolius, Joną, kuris 
gyvena Slatington, Pa., ir Juo
zą, Brooklyne, taipgi tris sese- 
res P. Paveloniene, J. Nivec- 
kiene ir Margarieta Maksztu
tis, kurios visos gyvena sziame 
mieste. Likusi szeimyna szir- 
dingai dekavoja visiems kurie 
dalyvavo laidotuvėse.

Hazleton, Pa. f Staigai su
sirgus pati Juozo Vengraucko 
isz West Hazleton, mire. Ve
lione gimė Lietuvoje ir pergy
veno ezionais apie 22 metus. 
Paliko vyra, kelis vaikus ir po- 
vaikius.

— Isz priežasties numaži
nimo presmonams mokesties, 
250 darbininkių Janov—Abels 
marszkiniu dirbtuvėje sustojo 
dirbti.

Gilberton, Pa. — Ana diena 
garnys atlankė Ashlando li
gonbute palikdamas del ponios 
Vinčienės Buszkeviczienes 
drūta ir sveika sūneli. Vincu
kas taip nudžiugo kad iszdali- 
iio kelis baksus cigaru savo 
draugams.

H Daugiau kaip 300 milijo
nai žmonių lankosi ant kruta- 
muju paveikslu Amerikoje kas 
sanvaite.

Trys czvertys dalies 'ker
nu ant svieto yra užauginamos 
Suvienytose Valstijose.

ISZ LIETUVOS
SZIEMET MIRĖ

17,056 ŽMONES.
Sziauliai.,— Per pirmus sziu 

metu, penkis menesius, Lietu
voje mirė 17,056 žmones (per
nai 14,527 žmones). Daugiau
sia žmonių mirė: džiova, ap- 
krecziamonlis ligomis, vėžio, 
reumatizmo ir nervu, kraujo 
takos ir kitomis ligomis.

VISKAS PER BRANGIU
Jurbarke viskas daug bran

giau kaip Kaune.. Prekių tvar
kytojo akis in ten turėtu būti 
nukreipta. Darbininkai uždir
ba mažiau, o mokėti už maista 
turi brangiau.

PASKENDO GIMNAZISTAS.
Kaunas.,— Neryje prie Vili

jampolės tilto, besimaudyda
mas paskendo 6-tos kla|os gim
nazistas Brineris, 14 metu am
žiaus. Karmelitu pliaže ta pa
ezia diena isztrauktas skenduo
les lavonas. Mickevicziaus 
slėnyje rasta nusižudęs žmo
gus, kurio asmenybe tiriama.

ŽIAURUS TĖVAS IR
ŽVERISZKAS DEDE.

Kaunas.,— Ties Kanto uly- 
czia dilba valtininkas Banionis 
kuris valtim kelia žmones per 
Nemuną. Banionis, girtuoklis, 
ir muszeika; ipasigeres kula sa
vo 'žmona. Bet sūnūs, nebylis, 
motina užstoja ir neleidžia tė
vui nei muszti, nei perdaug gir
tuokliaujant siusti. Tėvui tas 
nepatiko ir jis, su sitare.4su sa
vo broliu, vi e n a nakti 
isz pasalu užpuolė nebyli gera- 
szirdi sunu ir nežmoniszkai 
žiauriai sumusze: inlaužta gal
va, visas sužalotas. Gydytoju 
teigimu, jei sumusztasis pa
sveiks, jis neteks kokiu 90 pro
cento darbingumo. Sztai ka 
padaro girtuokliavimas, - ne
kultūringumas.

VĖTRA SUGRIOVĖ NAMU.
Veliuona.,— Antkainiu kai

me, vėtra sugriovė 'keletą me
diniu trobesiu: Kazio Janusz- 
kos po vienu stogu dengtus gy
venama narna, tvaria ir dar
žine; Dabnienes, daržine; Ba
keno, klojima ir Ramono dar
žine.

NUSZOVE 13 METU VAIKA.
Kaunas.,— Technikos pros

pekto gale buvo rastas paszau- 
tas kulka kaktoje, 13 metu Vy
tautas Stankeviczius. Nuga
benus ji in ligonine, jis jau bu
vo mires. Palicija nusįacziusi, 
kad vaika paszove jo draugas 
bežaisdamas revolveriu, kun 
paėmė isz savo namu. Szoves 
vaikas pasislėpė. • ■

ATĖMĖ SAU GYVASTE
Mažeikiai.,—Lietuvos banko 

archyve nusiszove Lietuvos 
banko Mažeikiu skyriausjtar- 
nautojas Kostas Drinau&as. 
Banke jisai tarnavo pasiunti
niu. Turėjo 23 metus amžiaus, 
buvo baigės 6 klasas gimnazi
jos. Kokia priežastis priverto 
ji, dar vos pradedanti gyventi, 
griebtis savi-žudystes, neąisz- 
ku.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Schulykill Pavieto Lietuviai 
Balsuokite už

S. Frank
Williams

isz Ashland, Pa.
Republikonu Kandidatas ant

Clerk of the Courts
Praszo juso balso ir intekmes

Asz su keleis draugais ėjau 
pekszezias namo. Ėjome grei
tai ir diskusavome tai, ka pro
fesoris ka tik buvo kalbejas. 
Ėjome labai greitai ir nepate- 
mijome, kad mums kelia užsto
jo, ilga tavoriniu vagonu eile. 
Nutarėme pasukti in kaire "pu
se, kur buvo galema rasti til
ta.

Atsidurem tamsioje ulyczai-, 
teje. Asz net pradėjau drėbėt, 
nors kiszeniuje buvo tiktai 28 
centai, o rankosia kelos apiplyį 
szuosios knygos. Matyt ir ma
no draugus apėmė baime nes 
vienas net kuolą nusitvėrė. 
Mes vis ejome greitai. Nueius 
keliolika mastu, iszgirdau kokį, 
tai verksmą—dejavimą. Prisi
artinus arezaiu visi nusiste-j 
bejom; ant apsnigtos ulyczios 
stovėjo kone pusnuoge ii- basa, 
mergaite laikydama koki tai 
maisže'li. Ji nežmcniszkai dre
bėjo nuo szalczio, ir verkė—vai
tojo.

Paregėjus mus ji 'krupteldjo, 
staigai griebėsi pridengti kru
tinę skarmalais ir sumiszu- 
siu balsu, isztare in mus:

“Please mister, help me, I 
am very cold!”...

Pasirodė kad mergaite labai 
blogai kalbėjo Angliszkai.

“What language do you 
speak little girl?”— užklausė 
josios, mano draugas.

“Me Lithuanian!”— drebė
dama isztare mergaite.

Vienas isz mano draugu pa
ėmė maisže'li, o asz mergaite už 
rankos,.. .ir ejome.

‘Kur gyveni?’— užklausiau.
“Czia visai netoli, už gele

žinkelio,' užpakaliniam bcis- 
mente.

Priėjome prie duriu. Drau
gai davė mergaitei po penktu
ką ir nuėjo, bet asz inejau in

APVAŽINEJA VISA YE LLOWSTONE PARKA.
Jurgis W. Scott, isz Arcadia, Nebraskos, naudoja sjita šlu

bele ant ratu, apvažinedami visa Yellowstone Parka, turėda
mi užtektinai laiko kad visa p arka pamatyt, kas užims apie 
kelis menesius. Jeigu negales apvažinet visur vežime, tai isz- 
kinko arklius ir joja kur nesir anda keliu. t

PIRMININKE AMERIKO-
NISZKU ADVOKATU.

Da pirma karta istorijoj Na
tional Association of Women 
Lawyers (moteriszku advoka
tu drauguve) likos iszrinkta 
ant pirmininko tosios drauga
vęs Priscilla Randolph, isz 
Los Angeles, Kalifornijos, ant 
seimo tosios drauguves.

vidurį.
Jaunas, bet jau senu iszro- 

dantis vyras atsistojo, priėjo 
prie manes ir piktai užklausė;

“What do you want?!”
‘ ‘ Nieko t a m is t a,—iszt a riiau, 

parvedžiau tau mergaite na
mo..’

“Tai tamista Lietuvis?” I
“Teip,”—atsakiau jam.
“Kaip ežia užklydai pas ma

ne ? ’ ’
“Eidamas isz mokslaines, 

radau szita mergaite, ir drauge 
atėjome.”

Pradėjome kalbėtis. Žmo
gus daug vargo pergyveno bū
damas Amerike. Lietuvoje 
buvo mokytojam, bet czia var
gas teip ji suspaudė, kad vos 
ga’lejo iszsimaityt. Uždirbo po 
$1.50 ant dienos ir turi szeimy
na Dabar ka tik isz ligonbutes 
buvo sugryžias. Melde mane, 
■kad niekam nesakyczia jo pra
varde. Prižadėjau. Užbaig
damas, pridūrė:

“Bedarbe mane visai suede, 
turėjau szioki tdki darbeli bet 
būdamas silpnos sveikatos, bo
sas mane praszalino nuo darbo. 
Mano nelaiminga pati praeita 
sanvaite mirė, nes neturėjau 
pinigu ant užmokėjimo už ope
racija. Asz esmu silpnas ant 
nervu, rr kaip manau, neužil- 
gio mirsiu. Gal tamista ateisi 
už keliu dienu pažiūrėti, ar asz 
gyvas, ar ne?, .o jeigu Lutau 
negyvas,, meldžiu pasirupk, 
kad mano vienatine dukrele 
gautasi in sieratu prieglauda.”

Teip, daug panasziu vargszu 
randasi ezionais Amerike!

- ------- ------------------- <
Dr. T, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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