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KRITO NEGYVA

BAŽNYCZIOJ
LAIKE SVODBOS.

Hastings, Pa. — Kada Elz
bieta Bobai, 37 metu, stovėjo' 
prie altoriaus kaipo pamerge 
del giminaiczio Povylo Gres- 
czo, kuris ka tik buvo surisz- 
ias mdzgu moterystes su pana 
Mare C’zerniak, staiga! sukri
to negyva. Kunigas Mathias 
davė jai paskutinius sakra-Į 
mentus. Isz pradžių įmanyta1 
kad Elzbieta apalpo, 
linksmybe persimainė 
lindimo.

Tai-gi, 
ant nu-

SZITAS ŽMOGELIS 
JO DAUG NELAIMIU IN 

VIENA DIENA.
Tulsa, Okla. — Vest Terry, 

ezionaitinis gyventojas, turėjo 
daug nelaimiu in viena diena 
bet yra dėkingas Dievui kad 
yra gyvas.

Pirmiausia jo pati likos isz- 
vežta in ligonbute ant operaci
jos, in kėlės valandas po tam, 
pavojingai apsirgo jo motina. 
Kada sugryžo namo aplaike ži- 
nia kad. likos praszalintas nuo 
Virbo, kad'^W^Avo atlankyti 
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SURADO $200,000
AUKSE BANKOJ

VALDŽIOS AGENTAI SU
RADO 200,000 DOLERIU 

AUKSE BANKOJ.

New York. — Valdžios slap
ti agentai, surado 200 tukstan
cziu doleriu aukse Chemical 
Safe Deposit bankoj, kuriuos 
pasiėmė ir nuvežė in valdiszka 
banka. Manoma kad locninin- 
kas tojo paslėpto aukso yra ko
kis tai Zelik Jusefovicz, rodos 
Žydas. Tasai auksas sziadien 
yra vertas 338 tukstancziu do

leriu, pagal tebyri kursą auk
so, kuris atnesza po 35 dolerius 
už uncija.

O kad valdžia uždraudžia 
krauti auksu, locnininkas gali 
būti baudžiamas ant $10,000 ir 
netekti aukso.

NEBANDYS ANTRU KART 
PASIKART.

Lancaster, Pa. — Būdamas 
be darbo arti du metus, Bryn 
Yerkes, 30 metu, daug rūpino
si kaip iszmaityt savo szeimy- 
nele ir ant galo nutarė užbaig
ti sau gyvenimą ir visus svie- 
tiszkus rupesezius. Nuėjo in 
tvarta ir pasikorė bet ne ilgai 
jis ten kabojo nes ji užtiko in 
laika jo ©ari. Nesulaukdanjia 
.in. j >ar <y.rv'Aaxii_i.sz tvarto.

Qi

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Kariszkas laivas “Erie” kuris buvo padirbtas Brooklyn Navy Yark ir yra vienas 
isz keliu kokius valdžia pradėjo dirbti. 2—-Delegatai senu kareiviu G.A.R., kurie atvažia
vo in Wasliingtona pasimatyt su prezidentu kaslink ju ateiuanezio seimo tame mieste, Sep- 
temberio menesyje. 3—Szitf s stovylas, kuri$ kasztuos daugiau kaip milijoną doleriu, bus 
pastatytas ant atminties žuv isiu kareiviu San Jacinto, kurie žuvo laike kares su Męksiko- 
nais, arti Houston, Texas. Mano ji užbaigli in laika del atidarymo Texas Szimt-metines Pa
rodos. Stovylas bus 550 ped.u augszczio. A „p

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szicf adreso!
AV. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA’. U.S.A,

AIRISZIU SESERŲ NAMAS 
SUDEGE LYG PAMATU.
Hazleton, Pa. -— Seserų na

mas, prigulintis prie Airisziu 
Szv. Gabrieliaus parapijos, su
dege lyg pamatu per ka para- 

i pija apturėjo bledes ant $65,- 
1000. Kada kilo liepsna visos, 
129 seserys, iszejo isz deganezio 
! namo in laika. Ugnis prasidėjo 
l apie 5:45 isz ryto o norints ug- 
| nagesiai pribuvo in laika bet 
' isz priežasties smarkaus szal- 
czio ir sniego negalėjo kovoti 
priesz liepsna kaip reikėjo nes 
vanduo tuojaus užszalo kada 
pradėjo lieti. Artimoje bažny- 
czia ir klebonija likos iszgial- 
betos.

IszKares Lauko
STALIAI ISZVAIKE

80,000 ETIOPISZ-
KU KAREIVIU

Užmuszdami Apie 20,000.

ITALU TBIPSI ŽUVO NE
MAŽAS SKAITLYS.

47 METAS

Isz Visu Szaliu
LENKAI PALEIDO 27,000 
ŽMONIŲ ISZ KALĖJIMU.

A arszava, Lenk.<— Isz prie
žasties p-a leidimo isz kalėjimu 
27 tukstancziu žmohiii, kur
iems valdžia dovanmo: prasi
kaltimus, po visa^Įlis sklypo 

s i žengi- 
u kali- 

vo lais- 
a diena 
daužj’ti 
i suėmė 

ietl-

dabar kilo visokiai 
mai. Vienas isz pa 
r inku taip insiuto si 
ve jog kada ji iszle 
isz kalėjimo, pradėjo d 
Jangus k romu, o kada ji-' 
ir užklausė: Kodėl teiip i 
ginėjo tai jis atsake: Kodėl 

iz ka- 
buvo 
laike 
et!” 

■ per

SKO
LOJE ANlJ jo,516,452,985 

DOLERIU.
Washington, D. C. — Pagal 

apskaityma generaliszko iždi
ninko tai Suv. Valsijos szia
dien turi skolos net 30,516,452,- 
985 dolerius. Valdžia iszdave 
praeita meta 2,124,419,129 do
leriu daugiau ne kaip turėjo 
pelno.

Nei ketvirta gentkarte to
sios tsufmos neiszmokes kuria 
demokratai per savo trumpa 
vieszpatavima iszleido.

* '.i”/ J,- ~ \
nuėjo j ižkoti ir surado ji ka
banti tjnt virvutes kuria Nu
kirto ir ji atgaivino.

Yerkes sako kad niekam i .e- 
velina pasikart nes tai yra bai
siausioji mirtis. Kiek jis kei
tėjo kabodamas ant virvutes 
tai negali to apsakyt. Buvo tai 
tikros pekliszkos kanezios. 
Daugiau nebandys pasikart.

Rymas, Italija. — Italai po 
kamanda generolo Badoglio, 
iszvaike apie 80 tukstancziu 
Etiopiszku kareiviu, isz aplin
kines Amb a A ra,d am. Pa gal

mane po velniu palei 
Įėjimo, jeigu man tei 
gerai ir szilta, o d 
žiemos neturiu kur

Per iszleista amn 
Prezidentą, likos tieji žnionys 
paleisti ant liuosyDes,“ su Laja 
nuomone kad valdžiai nekasz- 
tuos tiek užlaikyma'-s tnju 
dyka-diioniu.

ISZPANIJOJ PRASIDĖJO 
REVOLIUCIJA.

Madrid, Iszpanija.,— Po po> 
litiszku rinkimu czionai-s p!ėb»- 
ja raudona vėliava' kaipo ir ki
tuose miestuose. Spmiszimuo- 
se pražuvo apie deszimts žm<> 
niu ir daugelis sužeista, Afaisz-

Hicksville, Ore. — Apie de-L 
szimts metu a d* gal, Mrs. Moyal 
Beresford nusipirko czionaiti [•

NEI VIENAS NEPAEME.
Kenosha, Wis. —• Pundelis, 

kuriame radosi daugiau kaip

VYRAS PERSISKYRĖ NUO 
PALEISTUVES MOTERES.

Detroit, Mich. — Czionaiti- 
niam yude likos perskirta Ma
tilda Kucevicziene nuo savo 
vyro Antano už paleistuvinga 
gyvenimą su burdingierium, 
Jonu Palackiu. Matilda yra 
motina asztuoniu vaiku. Sudas 
ja nubaudė kalėjimu ant sze- 
sziu.menesiu už svetim-vyravi- 
ma. Vyras, negalėdamas pri
žiūrėti mažesniu vaiku, buvo 
priverstas atiduoti juos in vai
ku prieglauda o didesnieji pa
siliko namie. Vela iszsipilde 
senas priežodis: “senam pe- 
cziuje velnes kūrena.”

PALIKO VYRA IR VAIKUS 
PABĖGDAMA SU BUR

DINGIERIUM.
Detroit, Mich. — Ona Wai- 
;ak, 30 metu motere, ana die

na pabėgo su savo burdingie
rium, Vaclovu Tomczaku, 44 
metu amžiaus, palikdama tris 
mažus vaikus ir pasiėmė vyro 
sutaupytus 2,000 doleriu. Vy
ras dagirdo kad bobelka isz- 
pyszkino pas savo sesere iii 
Clevelanda ir nuvažiavo pas
kui pabėgėlius.

Kada palicija paėmė motere 
su burdingierium ant palicijos 
ir jos užklausta ar nenorėtu 
sugryžt pas vyra tai atsake 
kad jai geriau įgyventi su bur
dingierium ne kaip su vyru, 
kuris nežino kaip guodoti mo
tore. Vyras paliko bobelka su 
burdingierium suradęs pas ja 
apie 1,000 doleriu. Vaikus pa
talpino prieglaudoje.

cz

PŲIKI.D0V 
VALENTINO

Baltimore, Md. — Fiorenti
na Foster, per Szv. Valentino 
diena aplaike dežuke kendžiu
nuo savo mylimo. Nudžiugo j neje aplinkinėje szmoteli žą- penki tukstaneziai doleriu, ku- 
Florentina isz dovaneles bet, mes su vilczia pasistatymo saijj iriuos pamėto bankos siuntinis, 
nesitikėjo surasti joje didesne mažos bakūžėles ir gyvent/', gulėjo ant ulyczios daugiau 
ir brangesne dovana. Atsisėdo malsziai po sunkiam darbui \kaip dvi valandas ant kuriu 
ir pradėjo valgyt saldumynus skalbimo del .savo kaimynu, mindžiojo szimtai žmonių bet 
bet vos kelis suvalgė kad sztai Sausio menesyje atvažiavo ko- nei vienas ju nepaeme. Ant ga- 
pajuto viename koki tai kieta ki tai inžinieriai kurie pradėjo lo kokis tai žmogelis, eidamas 
dalyka. Iszemus isz burnos pa
žiurėjo kas tai galėtu būti ir 
nemažai nusistebėjo kada per
sitikrino 
isz keno. 
apie tai 
pasiėmė 
pas auksoriu ir davė indet in 
žiedą, atneszdaimas ji savo my
limai kaipo sužiedotini žiedą.
— Gal Szv. Valentinas priedo 
prisidėjo.

mažos bakūžėlės ir gyvent.'y gulėjo ant ulyczios daugiau

skalbimo del savo kaimynu, mindžiojo szimtai žmonių bet

kad
nors

tai deimantas 
žiedo. Pasako 

mylimui kuris 
deimantą, nunesze

tyrinėti ant jos žemes, suras- isz darbo,, pakele pundeli, isz- 
dami aliejų. Sziadien toji mo-įvyniojo ir nudžiugo radęs ja- 
terele yra verta apie milijoną! me pinigus, 
doleriu bet nepamete savo už
siėmimo ir skalbia toliaus del 
žmonių. Motere sako kad vie
natinis jos džiaugsmas yra kas
dieninis darbas. Tasai didelis 
turtas atnesze moterei tik 
daug rupesties.

Nusinesze namo 
bet kada (pradėjo skaityt laik- 
laszti, rado jame apgarsyta 
apie pamestus pinigus ku
riuos ant rytojaus nunesze in 
banka, aplankydamas 500 do
leriu dovana.

"inlegt'amns fai ap5“v2l) riikstmf- 
cziai Etiopiszku kareiviu likos 
užmusžta in kėlės dienas kru
vino muszio. Italai paduoda 
savo skaitlį kaipo 600 užmusz
ta ir daugiau kaip tūkstantis 
sužeista. Italai taipgi paė
mė miestą. Visa armije gene
rolo Mulaglieto likos iszvaikin- 
ta ir bėga in kalnus. Musziai 
tęsęsi per szeszes dienas be pa
liovos. Italai užėmė kaina A- 
ra’dam. Aplinkui taji kaina 
tukstaneziai negyvu Etiopu 
guli ant lauku.

MOTINOS PRIJAUTIMAS 
ISZSIPILDE.

Cranbome, Ore. — Petny- 
czioje Mrs. Lenon sapnavo kad 
jos sūnūs likos u'žmusztas ne
laimėje su automobiliais. Su- 
batos ryta palicija jai prane- 
sze per telefoną kad jos sūnūs 
likos užmusztas taip, kaip sap
navo, kada jo automobilius su
sidūrė su kitu apie deszimts 
mvliu nuo miesto.

PAMĖTĖ KUNIGYSTA KAD 
APSIPACZIUOTI.

Charlotte, N. C. — Katali- 
kiszkas kunigas, Dom. Placid, 
žymus poetas ir narys Katali- 
kiszkos mokslaines Belmont 
Abbey, pamėto kunigysta ir 
apsipaeziavo su pana Ruby 
Hamilton, duktere gerai žino
mo fabrikanto isz czionais.

Buvusis kunigas permaine 
savo kunigiszka pravarde ant 
civiliszkos ir dabar vadinsis 

' Thomas Halstead.

SNIEGAS SUGRIUVO ANT 
NAMO, SZESZI UŽMUSZTI.

■ Cortez, Colo. — Szerifas pa
vieto Montezuma aplaike žino 
buk szeszios ypatos likos už- 
musztos per sugriuvimą sniego 
nuo aukszto kalno ant kelioli
kos namu prigulineziu prie 
Hesperus anglių kasyklų, arti 

i Mancos. Tarp užmusztuju ran
dasi ir kukorka, Mrs. Dora 
Rees, kuri virė valgi del dar
bininku. Užims apie pelikes 
dienas laiko pakol žmones gau
sis in taja vieta su pagialba 
nes sniego pripustyta ant de
szimts pėdu.

NUSZOVE NEPAPRASTA 
STIRNA.

Reading, Pa. — James Rey
nolds nuszove ana diena stirna 
artimoje Camp Star, kuri turė
jo tik tris kojas. Stirna buvo 
taip užgimus. Reynolds davė 
stirnos kaili iszkimszti.

APSIPACZIAVO TIK ANT 
ISZBANDYMO BET DABAR

TURES SU JA GYVENT.
Croswell, Mich. —- Kaspar a 

Wister apsivedė pas skvajeri 
su pana Marietta Carroll, gy
veno užganadinaneziai ir link
smai per szeszis menesius ir 
rodos daugiau nieko nereikėjo 
prie ju linksmybes. Bet sztai 
ana diena Kaspara ateina pas 
savo uoszvia vesdamas paezia 
už rankos kalbėdamas: “Ma
ma, man tavo dukreles jau 
daugiau nereikia nes ji man 
nepatinka ir sugražinu ja tau 
adgal.” Nutirpo uoszvele ant 
tokiu žodžiu žentelio, aiszkin- 
dama jam kad taip negali da
ryti nes skvajerio szliubas yra 
pripažintas per valdžia. Moti
na nuėjo pas advokatu kuris 
jai pripažino tiesa ir dabar 
Kaspara turi gyventi su savo 
paeziule arba eiti in kalėjimą. 
Kasparas sutiko gyventi to
linus su savo paezia kuria pa
siėmė tik ant iszbandymo.

TĖVAS ISZBARE DUKRE
LE; TOJI PASIKORĖ.

Gilbertville, Mass. — Etha 
Broderson, 18 metu mergina, 
nubėgus in maudinyczia, su
suko savo paneziaka ir pasiko
rė. Diena priesz tai Etha iszejo 
su savo vedusia sesere ant pa
veikslu ir nesugryžo lyg 11-tai 
valandai. Tėvas 
dukrelin kad 
szunc poteriu,
tuom persiėmė i 
tas 
mo

lauke ant 
duoti abiems 
Etha baisiai 

nulindo ir
ja pristūmė prie papildy- 
talp neiszmanaus žingsnio.

SZESZI ŽUVO DEGAN- 
CZIAM EROPLANE.

Addis Ababa Etiopia.—Ita- 
liszkas bombinis eroplanas su 
trimi motorais, krito isz pa
danges liepsnoje, laike bom
bardavimo didelio klosztoriaus 
Lake Haike. Eroplane radosi 
szeszi Italiszki lekiotojai kurie 
sudegė drauge su eroplanu.

Pagal valdžios daneszima, 
tai 4,000 Tautiszku kareiviu 
prigulinti prie Itali-szkos di
vizijos pamėtė glitas nubėgda
mi in Angliszka Kenyęa kolo- 
nije.

kas visa miestą selonija 
Valdžia apgarsino kariszkas 
tiesas po visa Iszpanija. Dau
gybe kroinu likos ^iipipleszta.

250 ŽUVO DIDELEJE 
UGNYJE KINUOSIA.

Tientsin, Kinai., —- Vargin
giausioje daliję miesto, kur gy
veno vien tik vargsžai, kilo 
baisi ugnis, kuri sunaikino vi
sus namelius. Spėjama, kad 
daugiau kaip du szimtai fuju 
vargszu žuvo liepsnoje. Apie 
du tukstaneziai žmonių pasili
ko be ipastogiu apie kuriuos 
valdžia visai nesirūpina.

DREBĖJIMAS ŽEMES PA
DARE DAUG BLEDES
Lanchow, Kinai. — Keli 

smarkus drebėjimai žemes 
czionais ir aplinkinėje padam 
daug tbledes, sugriaudami dau
geli namu. Gyventojai iszbe- 
giojo in kalnus isz baimes. Ma
noma kad daug užmuszta ir su
žeista bet isz priežasties su
trukusios komunikacijos da 
negalima apskaityt kiek pada
ryta nelaimes. . ■

Geri Pamokinimai

HAUPTMANAS ISZ NAUJO 
NUSPRENSTAS ANT

SMERT.
Trenton, N. J. — Slidžia ap

gudino isz naujo Bruno Haupl- 
mana, žudintoju Lindbergho 
kūdikio, ant elektrikines kėdes 
sanvaiteje pradedant 30ta Ko
vo. Gal šziuom kart guberna
torius jam vela prailgins gy
vastį jeigu atsiras naujas da- 
vadas jo nekaltybes.

* Nenusimink nuliūdime 
arba varginguose kentejimuo-

i se nes jeigu esi geležis — ug- 
į uis iszdegins rudis; jeigu esi 
auksu -— ugnis iszmegins ir in

I didesni vertumą sutaisys.
Į * Mylekie czystata o busi 
■ panaszus aniuolui nes czystata 
i yra tai gražiausia aniuoliszka 
1 cnata — naudinga Dievui ir 
geros valios žmoniems.

* Be paliovos mislykie apie 
mirti o ant amžių nenumirsi 
nes plaukdamas mislyse be 
pertrūkio nei valandėlės dykai 
nepraleidi.

PABĖGO ISZ LIGONBUTES 
IR PASVEIKO.

Radom, Lenk.,—M tiri ninkas, 
Antanas Lejmaii, gulėjo Szv. 
Kazimiero ligonbuteje sirgda
mas inkstu liga. Ana diena’li
gonis labai susirgo ir buvo ma
noma kad mirszta. Nakties 
laike seseres uždegė jam gra- 
bnyczia, kuria pastate ant sta
lelio prie lovos. Ligonis pabu
dęs nemažai persigando pama
tęs žvakia greitai atsikėlė, ap
sirengė ir pabėgo isz ligonbu- 
les namo. Vėliaus dažinota 
kad ligonis fetebetinu budu vis- 
iszkai pasveiko. Manoma kad 
pervirszinis susinervavimas ji 
iszgyde.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
KITADOS BUVO “CIBULI
NIU KARALIUM”; SZIA- 
DIEN NETURI NIEKO. AKapieS akyvusIAI 'sz Visu Szaliuį ^pasisekė

Pora vedusiu žmonių, gyve
nanti drauge, 'koki tai laika, 
pripranta viens prie kito o ka
da vienas ar kitas numirszta 
tai isz didelio nuliūdimo iri 
nuobodumo tuoj eina paskui 
savo dranga. Panaszei atsi
tinka terp gyvuliu, žvėrių ir 
paukszcziu kaip sekantis atsi
tikimas parodo.

Sztai ana diena atėjo nežino 
isz kur maža visztuke in New 
Yorko žverineziu, laike sniegi
nes pusnies ir inejo tiesiog in 
levo kletka, atsiguldama prie 
kojų mieganezio levo. Levas 
nusistebėjo netikėtinu svecziu, 
pauostė ir vela sau malsziai 
užmigo. Visztelei 'buvo szilta 
prie levo o žmones matydami 
toki susidraugavimą levo su 
viszta, labai stebėjosi bet veid 
mainei ir visoki reformatoriai 
pradėjo melsti dažiuretojaus 
žverineziaus sakydami kad tai 
didelis barbariszkumas ir kad 
viszta atskirtu in kita kletka 
nes levas katra diena maži ule
le viszta sudraskys ant szmo- 
teliu. Ka turėjo daryti dažiu- 
retojas, turėjo sutikti ant no- 
ju reformatorių. Po perskyri
mui visztos nuo levo, pradėjo 
jis baisiai baubti o jam pri-Į 
gialbejo kiti draskanti žvėrys 
o visztele taipgi kvaksėjo per! 
dienas isz nuliudimo kad ja 
perskyrė nuo jos draugo. Ant 
rytojaus, kada dažiuretojas 
atėjo paszerti Ieva, rado ji ne
gyva. Dabar tyrinėtojai žvėrių 
budo kasosi saju pakauszius ir 
stebėsi isz tokie) susidraugavi
mo ir mirtips t^-ip didelio žvė
ries kuris baisėti liūdėjo paskui

--- -J
Pana^Kii buna ir tarp Žano-1 

niu. Žmcmes geidžia perskirti 
susidraugavimu žmonių o ka-, 
da jiems pasiseka tai padaryt 
ir vienas kita pameta, tai po 
tam juokėsi isz to.

Paimsime dabar kita atsiti
kima ‘kuris atsitiko nesenei 
Australijoj. Tūlas turtingas 
ranezeris turėjo maža asileli. 
Nuo kokio tai laiko farmeris 
patemino kad asilas turėjo di
deli prisiriszima prie kumeles 
kuri stovėdavo tvarte szale jo. 
Kada ’tik iszvesdavo kumele 
in laukus, asilas bliovė be per- 
stojimo pakol ja atvesdavo ad- 
gal. Nesenei farmeris pardavė 
kelis arklius kitam farmeriui 
tarp kuriu radosi ir toji kume
le. Asileiis pradėjo taip daužy
ti galva in siena kad turėjo pa- 
szaukti gyvuliu daktaro, kuris 
nutarė kad asileiis serga nuo 
didelio liūdėjimo paskui ku
mele. Pastate kita kumele sza
le jo bet asileiis ir ant toliaus 
daužė galva in siena pakol už- 
simusze. - 
turi pajautima ir prisiriszima 
vieni prie kitu. ,

Amerikoj žmogaus giliukis 
greitai ir netikėtai mainosi, 
kaip tai atsitiko su Clyde 11. 
Melton, isz Devine, Texas, ku
ris buvo pirmininku cibuliuos 
kompanijos su turtu 3,500,000 
doleriu, kurie augino ir parda
vinėjo Bermudos cibulius. Ka
da atėjo depresija ir bankos 
subankrutijo, cibuline kompa
nija taipgi subankrutijo ir po
nas karalius pasiliko be cento. 
Sziadien jis pardavinėja zobo- 
vėlės viename isz didesniu 
sztoru Pasadena, Kalifornijoj.

DALYKUS
Baisus prakeikimas iszsipil- 

de. — Kada Austrijokiszkas 
ciesorius Franciszkus Juozą-j 
pas liepe pakart savo ministe- 
ri, kuris buvo nekaltas užmes
to jam prasikaltimo, tai minis- 
terio sena motina užmėtė ant; 
ciesoriaus prakeikimą 
“jis ir jo visa pakaleina ding-‘ 
tu baisia mirezia.” Tasai pra i 
keikimas senos motinos iszsi ! 
pildė. Pirmiausia ciesoriaus 
sūnūs atėmė sau gyvastį. Po1 
tam jo pati likos nužudyta ir 
jo brolis nuszautas. Kitas bro
lis likos užmusztas, marti su
degė ant smert, kita neteko 
proto. Jo seseruno sudege ant 
smert, jo seserunas likos nu- 
szau'tas, kitas pasiskandino o 
kitas nužudytas Sarajeve nuo 
ko kilo baisi Svietine kare lai
ke kurios pats ciesorius Fran
ciszkus—Juozapas mirė ir
szeimyna Hapsburgu visiszkai 
iszdilo.

VOKIEOŽIAI PADIRBO AU
TOMOBILIU, KURIS YRA 

VAROMAS ANGLIAIS.
Berlinas, Vok.,— “Praszan 

inpilti kelis spatus anglių iii 
mano automobiliu.” Teip tai 
kalbės žmonys neužilgio ant 

j angliniu stoeziu, kada mano 
j j kur keliauti automobiliais, 
k ‘ikurie bus varomi ne gazolinu 

° j bet anglimis. Vokiecziai, ku
rie yra labai galvoti žmonys, 
išzrado motori del automobiliu

• kuris bus kuriamas kietais Po i anglimis. Naujas motoras yra 
sztamo Diesel, kuri galima per
mainyt in trumpa laika ant ga- 
zplininio. Iszradimas tokio 
motoriaus reiszkia daug del 
Vokiecziu nes Vokietijoj ran
dasi užtektinai anglių bet la
bai trumpa gazolino.

Franci joj ir Vokietijoj pra
siplatino tiek vagiu kad sve- 
cziai koteliuose yra dideliam

I pavoju je nes vagys vagia kas 
I tik jiems papuola in nagus. Isz 
| tosios priežasties daugeliuose 
I luoteliuose randasi ant sienų 
prasargos kad svecziai neimtu 
su savim paduszku, patalu ar
ba rakandu. Nekuriuose liete
liuose, kada sveczias mano ap- 

I leisti hoteli tai paskambina 
varpeli kuris apreiszkia kad 
sveczias apleidžia savo kamba
rį. Tame ateina tarnas ir per-

) žiuri, jo krepsi^mj^qyeezias 
In Į su "savim W

j Nekurie koteliai turėjo uždą- žemes kurioje ji auga, tada 
ryti savo vietas isz priežasties 
dideliu vagyseziu.

Kada svecziai pabunda isz 
ryto tai persitikrina kad di
desne dalis ju locnascziu din
go nakties laike. Daugeliuose 
atsitikimuose nekurie svecziai 
neteko drapanų. Vagys taip in- 
sidrasino kad ant ulyczios pra- 
eigiams numauna net marszki- 
nius ir czeverykus. Palicija 
taipgi prigialbsti vagiems ta
me darbe nes dalinasi su pa
vogtais dalykais ir pinigais.

Observatorijoj, prie Harvard 
universiteto, Cambridge, 
Mass., profesorius, daktaras

Matot, ir gyvuliai

Cul- 
ture,” raszo: kaip ilgai mote
re yra patogi? O džiaugkites, 
moterėles! Tasai laikrasztis 
sako kad motere lyg vėlybu 
metu, tarp 35 ir 40 metu, yra 
paežiam patogume ir smagu
me.

Staigiausios ant visko yra 
moteres kurios jau pabaigė 30 
metu; ant visko tokia motere 
yra tinkamiause ir pilna gy
vybes.

Ka jus, moterėles, ant to pa
sakysite. Manau kad už tai ne
pyksite!

Laikrasztis ‘ ‘Physical

Meile
darydavau savo planus. Dabarlpos, nuduodamas, kad užside

ga cigara ir užputę žiburi.
Tamsa apsiaubė visa paka- 

ju, pana Katriuka sukliko:
— Atnesziu zapalkas! — bet 

generolas užkamandieravo:
— Nereike poniute! Asz tu

riu su savim zapalkas!

taipgi padariau planus. Tu nei 
vienai merginai nemokėsi per- 
sistatyt nes esi tikra Afriko- 
niszka beždžionka! Turime 
naudoti kiloki būda. Žilinskas— Esmi tinkamas kaip jau-1

tis in karieta, puikus kaip Af- turi papra-tima eiti ant atsilsio 
rikonisžka beždžionka, kalbi I lno-iau's po nusileidimui saules > 
kaip sudžiuvus silke ir visisz- ir llors Pats prezidentas pas ji Tamsumoje pasijudino kres- 
kai po paraliu netinkamas, tu 
asile!

Taip lai kalbėjo generolas
Gudaitis in savo seseruna Te
lesforą Miksza, kuris stovėjo 
priesz savo dedia kaip karei
vis ant musztro..

Generolas Gudaitis isztikru- P' !1>(ai cis in lova.

DU VAIKAI ISZGIALBEJO 
TRUKI NUO NELAIMES.
Moskva, Bosija., — Du vai

kai, Ivonas Jakimenko ir jo 
draugas, Ivonas Golub, vaikai 
gcležkelio darbininku, eidami 
geležkėliu, užtiko sutrukusia 
sztanga, perpjovė savo rankas 
kad padažyt skepetaites su 
krauju kad butu raudonos ir 
tokiu budu sulaikė in pat laika 
ekspresini truki Moskva-Sochi

Valdžia

Nepaprastas paprotys. — 
Naujoj Gvinoje, Afrikoj, tarp 
vieno sztamo tenaitiniu gyven
toju vadinamu Bena Bena, mo
teres, kurios pasilieka naszle- 
mis, turi neszioti savo vyro 
kauluota galva per visa savo
amžių kad parodyt kad ji my- artimoje Kusczecka. 
ii ir po smert ir nuo jo neat- norėdama parodyt savo dekin- 
siskyre. Neszioja jo kaukuoic guma už iszgialbejima daugeli 
skepe’taiteje apriszta aplinkų, pasažieriu nuo mirties, apdū
savo kakla.

Pietinėje Amerikoje auguo- 
le, vadinama “Selaginella con- 
vuluta,” turi beveik žmogisz- 
kus pajautimus kaip su savim 
turi elgtis ir kad užtvirtint sa^ 
tolimesni gyvenimą. Kada vx 

'.sas drėgnumas iszdziuv7F*i*

apdo
vanojo vaikus po 400 rubliu ir 
paaukavo 2,500 rubliu delv 
įnokslaines iri kuria vaikai 
lankėsi.

VILKAS PAGRIEBĖ 6 ME
TU VAIKIUKĄ IR VILKO 

TA.IN GI
Vilnius.,— Klime Dide'liuo- 

sia Mikaliszkiuosia, inbego 
in kiemą gaspadoriaus, Vlado 
Sukomlinovo, kurio gririeze 
stovi prie paczios girrios, dide
lis vilkas, kuris pagriebė jd 
szesiziu metu sūneli Jonuką ir 
pradėjo vilkti in girria. Kiti 
vaikai .pamate kas darosi, pra
dėjo rėkti. Tėvas su bernu lei
dosi paskui vilką, kuris pama
tęs kad paskui ji. vejasi, pame-

ju buvo supykęs. Savo seseria, 
Mlkszienia, motina Telesforo, 
mylėjo laibai, prižadėjo jai ant 
"mirtino patalo jog rūpinsis jos 
šuneliu, o savo seserunu, ir 
kad isz jo padarys “žmogum.”

Bet ponas Telesforas Mik- 
sza, norints jau susilaukė 29 

įmetus, mokėjo tiktai du dar
bus: valgyti už penkis žmonis 
ir miegoti per visa laika kada 
įievalgydavo.

Generolas Gudaitis tureda 
mas gera varda, aplaike kelio
lika puikiu dinstu del savo se
seruno bet Telesforas neiszlai- 
kydavo ilgai nei vieno, nei me
nesio laika.

Nebuvo tai jo kalte nes jisai 
nieko pikto nedarydavo bet 
kada atsisėsdavo prie darbo 
tai tuojaus užmigdavo ii’ pa
busdavo kada laikas buvo eiti 
ant piet. Darbdavei negalėjo 
laikyti tdkio darbininko, už
mokėdavo jam už visa menesi 
ir liepdavo eiti von.

Dede džiovino sau smegenis 
kokiu budu padaryti savo se
seruna “žmogum,” — sztai 
kut galo suszuko: “Turiu!”

Tai buvo priežastis kad po
nas, generolas taip- iszvadino

isztraukia isz žemes savo szak- 
nis, susisuka in kamuolėli kad 
ja vejas nunesztu in geresne 
vieta. Tenais inleidžia savo 
szaknis in žeme ir vela prade
da augti isz naujo ir taip daro 
kol reikalas to reikalauja.

Ne visur žmones laikosi ap- 
sivedimo tiesu ir sziokiu tokiu 
žemiszku tiesu kas kiszasi su- 
siriszimo vyro moteriszkn ry- , , . , ,~ v J i to savo auka, pasislėpdamas
sziu. bztamas žmonių Kurum-Į ,
ba, kurie gyvena Nilgiri, Indi
joj, nesirūpina apie vineziavo- 
ne, nes jeigu jaunikiui patinka 
mergina tai eina pas ja, paima 
už rankos ir parsiveda namo 
ir tas ženklina apsivedima.

Karalius Perlu. — Vienas

j gi rr i oje. Va i kut is i szl i k o ®vėr -1 
kas.

atvažiuotu tai ji niekas nepri
kels, jis savo papratima neper
mainys. Rytoj važiuosime in spaudžia prie saves pana Kat- 

| Pilviszkius. Nuvažiuosimo da ; rinte ir ja bueziuoja szirdin- 
' priesz nusileidimą saules o tailgai. Kare laimėta! Viskas nu- 
už tai, jog Žilinskas tiktai su. si davė pasekmingai! — dabar 
mumis pasisveikins ir kaip pa- uždegs zapalka.

Ant nelaimes, jo viltis neisz-
Mus priims ir duos mums sipilde! Nemate to, ko tikėjosi 

vakariene pana Katriuke. Taip matyt! Katriute sėdėjo ant sa
kai p tai paprastai buna, namo vo vietos o pokaitis .Telesforas, 
gaspadine užims vieta tarpe vietoje jeszkoti buezkiu, pasi- 
musu. Dabar klausyk gerai, tu jeszkojo. .. deszras. Turėjo du 
Jeruzalimiszkas asile: Ta va-j didelius szmotus burnoje, — 
kara tau bus uždrausta valgyt! akys net iszszoko ant virszaus, 
Burnos visai neatidarinek nes 
da pasakysi koki kvaila žodi. 
Kada paduos vakariene, ant, 
stalo bus larnpa nes tenais 
elektriko nesiranda. Tame lai
ke asz suvalgysiu szmoteli mė
sos, po tam papraszysiu Kat
riukės pavelinimo parūkyt. Po 
tam pasilenksiu ant lampos ne- 
vos užsidegti cigara ir užpu
siu žilburi. Tu pasinaudok isz 
tos progos, tai yra, isz tamsu
mos, griebk pana Katriuke ir... 
bueziuok! Asz tada užžiebsiu 
zapalka o kada pamatysiu jog 
tu mergaite bueziuoji, pasiliks 
tik vienas isz to iszejimas.
y Pagal senoviszka paproti tai 
jaunikis, kuris mergina pabu
čiuoja, turi su ja apsipa- 
cMuot! Tokiu budu pasiliksi 
vh’i’U Katriukės, locnininku vi
se turto ir valgysi kol pastip
si} Supranti, asile?

— Suprantu^ bet ar man nė
jo val- 

stalo4- 
įai de-

_ _ nes kada pradėkim val
gyt tai turi tokia terla kaip 
žmogedys ir da galėtum nuryti 
Katriute. Po szliubui galėsi 
ėst kiek norėsi o dabar... pas
ninkauk !

las, generolas buvo tosios nuo
mones jog jo seserunas jau

dažalas iszsiliejo ant baltos 
kamzoles kaip upe Szirvinta.

Jeigu asz bu’tau susi^žines 
su visokioms melagystėms ir 
amarinioms ligoms tai pasaky- 
cziaū kad Katriute apmirė, in 
dede perkūnas trenke o Teles
foras paspringo su desžroms.

Bet turime raszyti teisybe; 
neatsitiko kaip mes maneme, 
tiktai pana Katriuke, paregė
jus deszras burnoj Telesforo ir 
dažala ant jo kamzoles, nega
lėjo susilaikyt nuo juoku ir 
iszbego in kita .pakaju. Dede 

į taip buvo užpykęs jog seseru- 
nui trenke su kumszczia in nu
gara jog abudu szmoteliai 
deszros iszkrito adgal in to- 
rielka o kada ponas Žilinskas 
ant rytojaus atėjo žemyn pa
sveikint savo mylimus sve- 
czius su “lajiu rytu,” — sve
cziu jau nesirado. ..

b is valia daly j;

jam teisybia tiesiog in akis.
\ Perėjas kelis kartus po kam

barį, stojo priesz Telesforą kal
bėdamas:

— Moki tik valgyit ir miegot 
bet asz prižadėjau tavo moti
nai, o mano seserei, jog tavim 
rupinsiuosiu ir padarysiu isz 
tavęs ‘"‘žmogų.” Pasirūpinau 
tau keliolika geru dinstu bet 
visur pasirodei netinkamu asi
lu! Pasiliko da vienas būdas. 

Į Pats nieko neuždirbi, po mano 
mireziai pasiliks tau vos keii 
tukstancziai o ant galo, idant 
galėtum gerai valgyt ir mie
got, turi surasti turtinga pa- 
czia ir apsivesti.

Telesforas žiovaudamas ir 
pasikloniojas atsiliepe:

— Jeigu dede generolas 
liepia... (

— Asile, prakeiktas! — 
riko dede — norints tau ir pa
liepiau tai ir taip nieko nepa- 
gialbės nes katra isz mergų pa
norės apsivesti su tokiu balvo- 
nu, kaip tu? Bet da randasi 
ant to gyduole! Ant kares lau
ko iszgialbejau gyvastį kapi
tonui Žilinskui. Tada jisai 
man prisiege jog turime susi- 
gimininei. Turi jis patogia. -------  — r----o—
dukreiia Katriute, kaip rože, o' delio panos Katriukės, ede sa- 
tu esi mano seserunu. Kapito- vo akimi deszreles... bet dede 
nas Žilinskas turi puiku turte- dirstelėjo ant jo su perkunisz- 
li, apie milijoną Įlankoj, jeigu ku veidu, jog Telesforas ne- 
apsipaeziuosi su Katriute tai dryso pasiimti szmoteli desz- 

■ galėsi per dienas esti ir miego-' ros, kurias taip mylėjo!
J Ii lyg smert.

— Va jei, tai bus geriausia! jo, dirstelėjo ant seseruno ži-

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

Ponas Žilinskas žiurėjo ant 
nusileidžianczios saules, kada 
ant kiemo užvažiavo vežimas 
su generolu ir jo seserunu. 
Gaspadorius pasisveikino szir- 
dingai su savo svecziais bet 
tuojaus pcrsiprasze kalbėda
mas:

— Prie'teliau, žinai mano pa
pratimai Nuo 35 metu einu ant 
atsilsio po nusileidimui saules 
bet mano dukrele mane užva
duos. Nepyksi už tai!

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
Mahanoy City, Pa.

BAISI MIRTIS MALUNINKO 
KURI SUTRINE MALŪNO 

GIRNOS.
Nadvomas, Lenk.,— Gyven

tojai kaimo Solotvinu, labai 
persiėmė baisia nelaime kokia 

. Ta 
j diena, keli gasipadorei atvežė 
javu in maluna Petro Maikra- 
vieziaus, kuris ipaleido maluna 
o kad girnos nesisuko, nuėjo 
pažiūrėti kas tame do priežas
tis? Pamate kad diržas nuo 
rato buvo nupuolęs ir užlipo ji 
uždėti. Gaspadorei nesulauk
dami ateinanezio malūnininko 
nuėjo pažiūrėti kas su juom at
sitiko? — ir kada pamate, tai 
net nutirpo isz baimes. Girno- 
sia gulėjo 'sumaltas malunin- 
kas. Maikraviczius keli metai 
adgal sugryžo isz Amerikos, 
alsi veždamas su savim apie

* * *
Skaitykite “Saule”* * *

Sergiuszas Gaposzkin, surado įsz brangiausiu ir puikiausiu
ant padanges nauja žvaigžde szniuru perlu buvo nesziojami' patiko vietiniam maluine. 
kuri yra 40 milijonu kartu 
sunkesne už musu svietą o 70

per liana isz Dolpurs, Afriko- 
i'je. Tasai szniuras susidėjo isz 

milijonu kartu sunkesne už^ (Hsdeszimts szniuru perlu ku-
saule. Da tosios milžiniszkos 
žvaigždes neužvardino.

Tebyre Amerikoniszka gas- 
padorysta iszleidineja pinigus 
nereikalingai, kad tik parodyt 
svietui savo duosninguma be 
jokio tikslo. Sztai ana diena 
valdžia paskyrė puse milijono 
doleriu ant iszimokinimo mer-

tie buvo verti apie asztuonis 
milijonus doleriu.

Kova už karve. — Daugiau 
kaip 30 tukstancziai žmonių li
kos iszžudin£i ir 30 kaimeliu 
sudeginti in laika trijų metu 
kovos, kuri prasidėjo tarp gy
ventoju už pavogta karve. Gy
ventojai kaimo Namur ir Lie
ge, Franci jo j, tryliktam szimt- 
metyje taip inirszo ant vieno

ginu kaip būti geroms narni- Į gyVGntojaus ug pavogimą kar
noms tarnaitėms, kaip virti ves ^a(j per įrįs meįus vede 
valgi, lopyt kelnes ir kitokius j{ruvinus muszius, reikalauda- penkiolika ‘tukstanezius dole- 

mi kad kaimas iszduotu vagi. ialls> ‘Per visokias 'spekula- 
Ant galo, po tiek praliejimo, cijes neteko visko ir su paezia 

| kraujo vagis likos sugautas ir 
i pakartas. 1

naminius darbus.
Ar tai da reikia diplomo kad 

iszmokti kaip būti tarnaite?' 
Isztikruju demokratai neteko' 
proto iszleisdami pinigus antį 
tokiu užmanymu. Juk mergi- ‘ 
nos isz knygų j 
būti pasekmingoms tarnai-’ 
tems, tik paczios isz savo da-' 
sekimo tai geriausia iszmoks-1 
ta, nuo geru gaspadiniu.

nu. juk mergi-;........... .....................—------
neiszmoks kaip II Dr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
j į30 E. Mahanoy St. Mahanoy CJyj

pa-

su- Viskas atsitiko kaip dede nu-' 
tarė.

Pana Katriuka sėdėjo tarp 
generolo ir Telesforo. Tarnas 
atnesze ta, ka Telesforas la
biausia mylėjo: naminio darbo 
deszras su dažalu (sosu) ir ko

i' sze.
Turime pripažinti su nuliū

dimų jog musu narsunas, vie
toje žiūrėti ant patogaus vei-

Ant galo generolas sukose-

ir vaikais gyveno dideliam — paszauke su džiaugsmu Te- naneziai, pasikloniojo gilei ir 
varge, užsidedamas maluna isz 
ko turėjo prasta uždarbi.

lesforas, laižydamasis. Bet de- užklausė Katriukės:
de negirdėjo tuju žodžiu. Jis j —Senam prieteliui tavo te- 
vaikszcziojo po k'ambari ir da- vo, ar pavėlinsi užsidegt ciga- 

Geresnis tykus žmogus ne re kariszkus planus. Ant galo ra?
kaip puikybėje giriantis gal-' sustojo priesz seseruna ir pra- j
voezius nes tokis mylėtojas dėjo kalbėti palengva: 
geistu tankei ir gerus pri
traukia prie pikto.

— Su mielu noru, meldžiu 
labai, — isztare meiliai Kat-

— Laimėjau savo gyvenime rinte.
keliolika musziu o ant kožnos ‘ Generolas pasilenke ant lem-

NAUJA MALDA-KNVGA:

“Jėzus
ManoPagelba / 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

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

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

❖

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

❖

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

Preke



Naszlaites

’’SAUTiE” Mahanoy City, Pa.

’tėvu, tai yra labai liūdna bet ■ sūnus priglaus o toji ranka’ 
ir t.t. Ilgai ji naszlaite su jos tėveliais, pra- jeigu senelei tėvai skundžia' mane paskirto ant žemes. j 

' Kada inejo in miestą, blu-Į 
džiojo po ulyczias, pakol atėjo 

—----- o...„ — — j valanda kada turėjo stoti su
eina krikszto te-j Skunda Dobilas surasze pats de. Ant galo inejo in dideli mu- 

o ‘buvo tai gana ilgas skundas tini narna. Buvo tai sndas. 
nes net ant szesziu puslapinį 

pilnutėlėmis spindulingu popieros. Surasze pats nes ne

TARADAIKA

les pasidejusios saldžiai mie- sybe, ketvirta maldingumas, kas, apsiautos isz visu pusiu 
gate! Su jumis ir saulele ei- pasižeminimas 
giasi, kaip tikriausia motinėlė 
palengva jumis isz miego kel
iama. Kad galecziau pavirsti 

in žolele ir drauge su jumis ža-

butu dar žiurėjus in ta indomu dėjo kilti minėtuoju keliu auk- vaikus priesz suda tai žmo-į 
vainiką, kad naujas reginys sztyn. Angelas 'sargas nesza'gaus gyvenime yra liudniau- 
jos akiu nebūtu patraukęs prie po-pirmu jos dorybių geliu vai-) šia.
saves. Sztai antroje pusėje pa- nika; paskui t   ____

i liuoti, žydėti ir kvepėti, bu-mate tarp keturiu kalnu di- vai: tėvuliai su ja isz szaliu; Į 
Visi naszlaite skriaudė visi,cz’att su iuin^s la'm>n‘ džiuli ežerą. Visose keturiose'angelai su auksinėmis lekszte- 

ja naudojo, tik niekas jos ne-j 
atjauto ir i 
telis jos buv'o suraminimas — 
aszaros... Ji nesuprato ir su
prast negalėjo, už ka ja bare, 
koliojo ir kartkartėmis musze, 
stumdė. Didele buvo naszlaites 
kantrybe, nes visa iszkentejo, 
neisztardama prieszingo žode
lio. Karta būdama labai pa
vargus, gule ir užmigo. Vos 
spėjo užmigti — ir sapnuoja:

Nuriedėjo per jos skruostus 
dvi paskutines, priesz užmig
siant, dideles aszaros. Aszaros 
prakalbėjo: “Kelkis, naszlai- 
Itele, kelkis, seserele! Eik drau
ge su mumis!”

Nustebo naszlaite, pirma 
karta išzgirdus savo aszaru 
baisa. Kele ir, aszaru vedama, 
nuėjo. “Koks gražus vasaros 
rytas!” tarė naszlaite: “tokio 
asz dar nesu maežlus.” — 
“Daug dar tau sesut, parody
sime daigtu, kuriu netik nesi- 
maezius, bet ir sapnuote nesap
navus,” atsake aszaros.

Beeidamos, priėjo dideli 
misZka. “Czia sesimes pasilsė
ti,” tarė viena aszara. Sėdėda
ma, naszlaite iszgirdo, kaip 
medelis, su kits kitu meiliai 
sveikindamiesi, sznabždejo: 
“Labas rytas!” Mate, kaip ju 
galveles priesz viena kita lin
gavosi, kaip szakeles viena ki
ta glamonėjo ir.kaip žali lape
liai, susiglausdami su kits ki
tu, karsžrai bueziavosi.

elūii gražiai

Aszaros 1
Sūnūs jau stovėjo karitory- 

je. Pirma karta stojo akis in

kaip

- - - - - - icziau lygiai su jumis laimin-
Iga”... Žoleles už paezia tyla ežero kertese, stsovejo angelai mis 

nepaguodė, vlenhi-1lylesniu balsu atsake: “Tu už su aufcsiniais kardais rankose, įaszarolin; paskui kitos dan-Į turėjo pinigu idant duoti kam aki, tėvas priesz sunu. Kojos 
iv'o suraminimas — !raus esi iau laimingesne”...! rūpestingai sergėdami ežerą.1 giszkes dvasios, : ’’ 1 ’■*' " ................................. ’ '

Į Saulyte, vis auksztyn kildama, Ežeras buvo pilnutėlis, tik nr^ siaut usios juos, sudaro skais 
'rinko .sidabrinius rasos lasze-]vandens, bet viso pasaulio czia, iszkilminga minia, ka 
lius ir kur tai auksztybeje juos naszlaicziu aszaru... Aszaros besuskaitys!.. 
šlepe. O naszlaite, insmeigus, nuo kita kitos skyrėsi savotisz- 
in upeluka savo akytes suszu
ko: “O, sriaunusis upeli, apsi- , 
stok skubinai tėkejas! Duok 
man nors valandėlė pasižiū
rėti in tais gražybes kurias tu 
neszi?..” Upelis nesustojo te- 
kejas bet nesze skubinai tai' 
pintinėlė gražiausiu geliu, tai, 
vystanti rutu vainikėli, tai 
auksine leksžte, pilnutėlė ži- 
baneziu aszareliu... Ir daug, 
daug visokiu daigtu pro mer
gaites akis skubiai plauke. Jos i 
veidas tai linksmumą tai skau
smą, tai liūdnumą,reiszke, mat, 
ji visa žinojo ir suprato kas ka 
reiszke. Ji butu ilgai ten žiū
rėjusi bet aszaros atsikėlė ir 
vadino toliau.

Žengė žingsni, kita, sztai — 
platus laukas, visokį javai bu
joja, .stengdamiesi greieziau 
iszaugti, juose žydi vosilkos, 
aguonėlės, kirvepenteliai ir! 
daug visokiu laukiniu gėlėliu; 
visi jie linksmueziai, visi mei-j 
liai sznekucziuojasi... Nasz
laite ir czia norėjo atsisėdus’ 
paklausyti ju meiliu žodeliu, I 
bet aszaros ėjo toliau. “Delko- 
žmones nemoka taip meiliai 1 abieju pusiu kelio, kuris, lyg 

iszdyges isz kalno, lydedamos 
dvi esybes, kuriosdvi, rankose/ 
turėdamos b .tesni už sniegą/ 
neszuli, iirtinosi pi’ie

už žmo-

aptinku! ap-, kitam suraižyti o priek tam jam drebėjo o galvoje pradėjo 
nenorėjo idant žmones žinota dnndet, apsidairė kur galėtu 
apie jo szirdies skausmą. Juk truputi pasilsėt. Tame durys 
ant svieto randasi visokiu kancelarijoš atsidarė o raszti- 

Pasiliejo dangiszkn stygų1 žmonių. Nekurie pasigailės o ninkas paszauke:
— Dobilas tėvas ir Dobilas 

sūnūs, tegul stoja priesz suda.
• nekalbėdami inejo 

abudu in suda.
— Jaunas Dobilas, apskuns- 

tas per tęva —■ paszauke sli
džia in jaunesni, bet tuojau': 
užklausė senuko:

— Ar norite kalbėti, seneli, 
priesz savo locna kūdiki?

— Asz ežia da turiu antra 
skunda kuri surasziau — atsa
ke senukas. Sieke ranka in ki- 
szeniu.

— Paantrinu, — kalbėjo Sli
džia, — teismas prasidės, ar 
norite kalbėti prieszais sunu?

Senas Dobilas gilei užsiman- 
ste, popiera paliko kiszeniuje 
isztraukdamas tuszczia ranka.

— Jau nekalbėsiu jog sūnūs 
butu nubaustas. Del tojo mažo 
trupinėlio gyvasties neužsimo
ka. Jau neilgai gyvensiu ant 
svieto, nekalbėsiu nieko, gal 
koki laika su motina iszlaiky- 
sim kartu gyvenimą. Sugrazy- 
kie man skunda, ponas sū
džiau !

— Ne, to negalima padaryti!
— Na, tai sau ji pasilikit, 

asz turiu kita. Apsisuko senu
kas ir iszejo.

Senukas, žinodamas gerai 
jog jam sūnelis neduos jokios 
p'adūszketeš in grabu pirgalva; 
atejas namo, pasiuvo sau pats 
paduszkaite, iszkimszo sausais 
lapais ir indejo in vidų antra 
skunda kalbėdamas:

— Taji antra skunda pasiim
siu su savim ant ano svieto ir 
paduosiu paežiam Vieszpa- 
eziui, Augszcziausiam Sudžiui, 
kuris teisingai nusprens mano 
skunda priesz mano locna kū
diki.

ka spalva ir neapsakomu žibe- saldus balsai, pragydo angelai .kiti pasakys: “kaip sau senei I 
jimu. Naszlaite, pamaezius sa- negirdėta giesme o varpu pla-1 pasiklojo, dabar iszsimiegos,”

banguojantis Į o tai reiszkia jog negali ant Į Niekovo paskutines dvi aszaras, ja 
vedusias, inriedint in ežerą, 
norėjo pulti jas sulaikyt bet 
angelas, prie jos stovintis, ja 
suturėjo. Kaip tik inriedejo in 
ežerą vedusios aszaros, tuojaus 
prie ju pradėjo isz visu pusiu 
rinktis gražiu gražiausios asz- 
areles. Naszlaite ne tik pažino 
savasias aszareles, besirenkan- 
ezias in krūva, bet kiekviena ju 
atsiminė, kuri kada 
lieta.

Kada paskutine 
skubėdama, riedėjo 
niiszvito ežeras ir 
pulkas skaiseziu angelu su 
auksinėmis leksztemis rankose. 
Prisiartinę prie susirinkusiu 
naszlaites aszaru, atsargiai 
pradėjo jas, rinkdami, dėti in 
auksines leksztes. Tuo tarpu 
isz naujo nuszvito kalno vir
szune. Pakėlus naszlaite akis 
auksztyn, pamate daugybe 

1 esybių, palengvelei nusilei- 
jdžianeziu isz dangaus. Vienos 
ju laikėsi ore, sustodamos isz

buvo isz-

aszarele, 
in krūva, 
nusileido

tus, galingas 1 
skambėjimas, pritardamas!nieko rugo't nes sau visame 
dangiszkai muzikai, lydėjo in 
auksztyibiu tikrąją tėvynė ži
nomas jau mums tris skais- 
czias sialas.

Kada duobkasiai kastuvais 
baigė užberti smėliu veliones—■ 
naszlaites balta karsta, pasku
tinis varpu balsas, • kildamas 
aukszttyn, atkartojo: “Danguj 
siela, kūnas po žemiu... ” Isz- 
nyko nuo kalno dangų siekian
tis kelias; užgeso toji pro atsi
vėrusi dangų matyta szviesa; 
užplaukė pulkelis melsvu de
besėliu, visai mus atskirdamas 
nuo broliu, seserų, danguje gy- 
venaneziu.

kalbėtis, kaip tie augalėliai?” 
su gailesezia tarė naszlaite'. 
Aszaros pieko jai .neatsake, tik' 
rodydamos in siaura keleli,) 
kuris pfJSz*J^^aį^SFzeinesv 
iszdyges, vingiavo in kaina J 
paklausė:’ “Ar pažysti ta siaul 
ra asztru keleli ir tuos dygliuo\ 
tus augalėlius, isz szaliu au-‘ 
ganezius?”

Naszlaite neatsake o prade-/to tėvus, maloniai ja glaudžian- 
jo, dairydamos, in visas insi-f 
žiūrėti. “Kaip-gi nepažinsiu! 
Tas kelias tai — mano gyveni
mas ... Erszkecziai medeliai— 

i •— tie nedorie-
. žmones. Ju szakeles tai—

nes. ••
' *1 Pasitikim czia gyvent! ’ ’ 

Vos naszlaite isztare tuos žo
džius, kaip sztai pragydo viso
kiais balsais miszko gyvento
jai, paukszteliai. Ji dabar su
prato ju visu žodžius ir ju gies
mių reikszme. A ei nebeiszken- 
tus suszuko “Dieve! kaip tie----------
paukszteliai Tau gražiai gieda j liemeneliai tai 
rytmetines giesmes! O kokia ji 
asz bueziau laiminga kad drau- žmonių rankos kurios mane 
ge su paukszteliais galecziau musze 
giedoti!” Tuo tarpu atskrido tai — žmoniu pikti liežuviai, 
raiboji gegutėle ir liūdnai su- kurie mano szirdi bade 
kukavo. Naszlaite pakele gal
vele ir tarė gegutėlei: “Bran
gioji gegutėle! kokia tu turi'kalba, atsiliepe kelelis: “Asz 
jautria szirdele! Asz iki szio buvau priežastis tavo vargu;

cžioš naszlaites.
siartino, indave naszlaitei ta 
neszuli; tuojaus jai lyg isz nau
jo atsivėrė akys: mato ant sa
ves baltutėlė krikszto suknele, 
priesz save stovinczius kriksz-

/’ Atsiminė man sziadien pasa- 
,‘ka, isz mano gimtinio kaimo, 
kuri atsitiko da liž mano die
nu. f

Buvo tai paskutinis persta
tymas

Ju smailus dygliai

Vi
sus, visus pažystu dabar.”

Kada naszlaite užbaigė savo

ežius prie saves. Tarp esybių, 
apie ja stovineziu, pamate 
daug iszmirusiuju: tai kaimy
nu, tai giminiu ir kūdikystes 
draugu ir draugiu; visi spar
nuoti, visi baltuose rūbuose, 
su rožėmis arba lelijomis ran
kose. O veidu linksmumu nasz
laite nebegalejo atsidžiaugti. 
Visi su deganezia meile ir su 
didžiausia pagarba sveikino 
menkute naszlaitele; ir dan- 
giszku geliu, kurias turėjo pa
laimintieji rankose, sulingavo 

!s, sveikindamos ja.

yra kaitas.
Pakol gyvenimas buvo daru 

sziokis tokis, skundėsi ant pats < 
saves, bet kada jau negalėjo to- i 
iaus iszlaikyt, nutarė sunu ap- 

skunst in suda. Todėl surasze ] 
pats skunda o rasze per kėlės 
dienas su drebanezia ranka ir < 
tankiai turėjo silsėtis nes prie j 
to nebuvo papratęs, arba tan i 
kiai per aszaras nieko neinate. 
Ant 'tuju puslapiu butu užtek- i 
tinai paraszyti kelis žodžius : 
kurie užvardytu nelaba sunu 
latru.

Nunesze skunda in miestą, in 
suda; tenais priėmė skunda ir 
užrasze in knygas taip, kaip 
jis kitados užrasze visa savo 
gaspadorysta sūnui. Sugryžo 
namo o už keliu dienu aplaike 
paraginimu in suda. Sztai szia- 
dien turi jis eiti in suda aut 
teismo.

Per visa nakti neužmerke 
akiu. Ant stalo gulėjo naujas 
puslapis popieros beveik visas 
tįžraszytas nes užrasze sau ne
puriuos skundus kuriuos buvo 
nžmirszes paduoti pirmam. 
Pasikėlė senukas, užžiebė lam- 
pa/parasze idant nėužmirszf. ir 
taip raszydavo naujus alsinai 
nhnus per visa nakti.
/ Atsikėlęs isz ryto, apsiren
gė, sulankstė popiera insidejo 
n surdota. Isz tosios popieros 

i skaitys savo užmetinejimus 
priesz sunu del sudžiaus. Se- 
nvtkas su lazda rankoje, suply- 
szusiais czebatais ėjo in suda 
ir manste ka kalbės sude.

— Aha, butau užmirszes, — 
kalbėjo in save, — turiu ir tai 

■ pasakyt, jog jau nuo keliu me
tu kaip esame ant loskavos 

l duonos, negalime suszildyt mu
su mažo kambarėlio žiemos lai

Tai bent buvo kriksztynos,
Ir gaivu skaldynes, 

In miesteli apie Pittsburgha 
svecziu pribtivo, 

Kai]) pradėjo isz ryto Suka
toje, 

Gero lyg vakarui Nedėliojo.
Ant pagalios, 

Susirėmė už keteros, 
Knmszczios, lazdos ir sūdai, 

B’ ;> lei ir bliudai, 
Skambėjo, 
Teszkejo, 
Dundėjo.

Larumas didelis užstojo, 
Rodos sudna diena atėjo, 
Vieni ant grindų gulėjo, 

Mirtinai stenėjo, 
Smarve visur pasidarė, 
Kožnas konia susidarė.

Už geros valandos, 
Tos baisios baldos, 
Pradėjo malszytis, 

Ir in sza'lis dairytis: 
Vyrucziai, ko mes peszames, 

Ko mes edames?
Ir ka? ant galo susitaikė, 

Gaspadorius visus iszvaike, 
Bet daug triubelio turėjo, 

Kol viską ant vietos sudėjo,

ryto nežinojau jog yrą pašau- asz kaltesnis už visus nes asz virszunele
lyje tokią pauksztele kuri nasz- esu naszlaicziu gyvenimo ke- Toje iszkilmingoje valandoje 
laiteliu skriaudas, skausmus ir 
liūdna Ju likimą verkdama 
paukszteliamš apsako.” To
liau tese raiboji savo liūdna 
rauda, apsakinėdama jiems 
pasaulio gyvenimo .slėpinius..

lias.” Ne tik nepailso mergai
te, bet ne nepatemijo, kaip pa
siekė augszcziausiojo kalno 
virszune. , , j

Czia aszaros apsistojo

pasigirdo varpu gaudimas — 
ir visu žvilgsnys kreipėsi in ta 

'szali, isz kur in kaina atkelia- 
j vo naszlaite. Kas instengs ap- 

Czia aszaros apsistojo o sakyti nusistebėjimą naszlai- 
naszlaite užpakalyje iszgirdo' tęs, pamaeziusios ten,

Bet naszlaitei aszaros tarė: malonu pažinstama baisa, sa- 
“Gana ilsėtis! eisim toliau!” kauti: “SuDiev!” Naszlaite, 
Nueidama, dar atsižiūrėjo iii, atsigryžus, vietoj siauro kele- 
tuos laimingus medelius, kuilio pamate gražiausias invai- 
rie gaivu linktelėjimais rodė riu spalvų ir rusziu žydinezias

žmogiuko gyvenimo, 
kuris jau baigėsi! ant szio svie
to. Vargingoje grinczeleje, prie 

M|iios stovėjo supuvusi lova, 
•ie lovos sulužias krėslas o 
kitokiu rakandu nesirado nes 
mažam kambarėlyje nebuvo 
vietos. Sztai du senukai, su
lenkti sunkiu darbu, sėdėjo 
ant lovos. Apie penkesdeszimt 
metu abudu kovojo su gyveni
mu ant erszketinio kelio szia- 
me gyvenime.

Taip susilaukė seneliai ir da
bar sėdi ant lovos. Senelio gal
va nulenkta ant krutinės, su 
ilgais žilais plaukais nes nebu
vo pinigu už ka nusikirpt. Lu- ke. Norints sūnūs pastate pe- 
pose kabojo užgesus medine ežiu pagal sutarti bet nepasta- 
pypkute nes tabako ir nebuvo te kamino, žiemos laike turime 
už ka nusipirkt o sudėtos ran-! gulėti apsirengia ir da negali- 
kos rodos in malda radosi aut me suszildyt musu sustingusio 
jo keliu. Akys insmeigtos in kuino. Viską pasakysiu. Pasa- 
žeme, — apie ka manste, gali- kyšiu kaip sūnelis mus maiti- 
ma gerai buvo suprasti.

Sena jo gyvenimo drauge da mums penkis svarus drus- 
baige valgyt isz molinio bliu-, kos ant meto ir tai tokios, lai
delio. Taip, buvo tai vienatinis lia del aviu duoda. Szito nepa- 
molinis bliudelis ir vienas rasziau: kas sanvaite mums 
szauksztas kokius senukai prižadėjo duoti czystus marsz- 
drauge naudojo nes nieko dau-.kinius bet neužraszyta kokiam

■RTesi, ■ 
turėjo, t

na, arsziau už savo szuni. Duo-

žemai, 
toli, toli žemes pasauly, jos kū
ną neszama in kapus... Isz 
kalno ;
akimis savo kuna pamate an
gelą, atsivedanti in kaina jos‘smeigtas in žeme, negalėdama gosią, 

atsisveikinda- brangius tėvelius, kuriu ji ana-1 nuryt vargingo valgio kuri O " 
tele jiems kukuoja. Bent kiek'mos, lingavo savo virszuneles. me pasaulyje visai nepažino, laike ant. szaukszto.
paeja gražia pieva, kurioje au- j Be galo naszlaitei patiko tos nes ja, i 
go, žydėjo visokios žoleles, gėlės: ji, gręždamos in aszaras, lopszelyje paliko. Žaibo grei-'bojo penkios fotografijos

supranta ir atjauezia, ka gegu- j gėlės, kurios,

KANCZ1OS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto 
jama su stebėtina pasekmė 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 kva
pas isz nosies. Gyduole kuri visadm 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežastį 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.

❖ ❖ ♦

Anot Žydo žodžiu “a kolera!” 
Isztilkro Ohajui gero, nėra,

Vyrai ir vaikinai, 
Susitaiko labai gerai.

O kaip szuo nežino Bptnyczios, 
Taip ir Lietuviai 

vii
Kas tenais ana diei

Kaip tai NedelioJ 
Bausmes užmokei
Norints pinigu neturėjo, 
Gerai vyrucziai, tegul’pati ir 

vaikai nugalsztti, 
Tai norints nepadaro toki 

kaszta,
Bambiliu paima, kaip padukia 

trankosi,
Po tam tarp saves ėdasi, 
Pas vaita nucimpihėjo, 

Ant ju didele bausme uždėjo, 
O kad pas vaita nemokėjo, 
Todėl prova in suda nuėjo.
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auksztybes lydėdama giau neturėjo. Senuke ir buvo vandenyje turi būti iszskalbtij 
savo kuna pamate an-Į nuliūdus ir turėjo akis iu-1 tarnaite skalbia juos pamaz-

O gal szito neprivalau kal
bėti jog vakar sūnelis ant ma-

MOSTIS
)bb SZALCZIO

Preke 5c. 10c. 25c.
Gyduole - Tabletai - Mostis arba
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

numirdami, mažiulyteĮ Virszui lovos ant sienos ka- nes užpyko del to kad ji pa- C. F. RĖKLAITIS
— į szaukiau priesz suda ir kirto Mahanoj 

Per ta pieva vingiavo sriau- norėjo praszyti jas, kad jai tumu puldama prie teveliu, su- buvo tai paveikslai ju penkių man su ranka per veidą jog ! 
m-io i • __• •___ ik...; _ .....j™. __ i* •____ i . ... ■__ ________ ..... v> __ ___ ■> .vnūs lipdukas, kurio nei vieno, leistu ilgai, ilgai geliu gražu- szuko: “Tėveliai mano bran-'suaugusiu sunu. Puikus vyru- net sukritau ant žemes. Skau- 
nei kito galo negalima buvo mu pasidžiaugti. Tuo tarpu ra-' g 
matyti. Aszaros, patemija, jog dosi vėl naujas reginys: prie su mylimiausioji!., 
naszlaite ežia nori apsistoti, deszinio jos szono stovi szvie- 
tuojaus tarė: “Sėskim ežia ant sus sparnuotas angelas; rauko-' tėveliai, mirdami, nors .szirdys kuri 
kranto pasėdėti!” Tekanczios je laiko isz tik ka matytu geliu jiems alpo, priversti buvo ap- duonos.

gausieji!” — “Dukterėle mu- kai! Vienas su akuloriais ant dėjo man galva bet sziadien 
v ----„i!..” j akiu, kitas aficieriaus mandie-'jau neskauda tik mano szirdi

Liūdnoji valanda, kurioje roję o tarp kitu ir tasai, pas baisiai skauda, oj, kaip skau- 
P—1:„.- -------- k..„; radosi ant “loskavos'da!
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saules rausvi spinduliai budi- nupinta vainiką; ant kiekvie- leisti savo vienintele dukrele,! Paveikslas nuliudusiu sene- vakar, vedžiau mano mylima 
no isz miego visas žoleles. Žiu- nos gėlės lapelio paauksuoti Toklyte, verkianezia lopszely- liu duos mums dasiprast dau- sūneli in mokslaine, in bažny- 

„ . _ . ! kaip ilgi apraszymai. Į czia o kada rankute buvo suįėjo in jas naszlaite ir nebega-' žodžiai — ju vardai. Czia ji je, — dabar persimainė in sal- giau ne
Įėjo atsižiūrėti. “Kaip jUs, žo- akies mirksnyje paskubo per- džiausią rojaus linksmybe...) Senas Dobilas buvo taja die-' szalus tai ja szildžiau savo 
lėlės, taikiai gyvenate! Tai su- skaityti visu geliu vardus. Sujudėjo visos dangiszkos na sude paduoti skunda ant kvapu. In taja ranka nesenei 
siglaudusios, tai susikabinu-,Viena vadinosi nekaltybe, ki- dvasios; .sulingavo ju rankose savo sūnaus. lindėjau visa mano turtą, tike-
sios, tai ant kita kitos galve- ta —kantrybe, treczia — tei-'rožes, lelijos, ir dangaus pul-l Jeigu sūnūs s'kundžesi ant damas, j

jau* Isztikimiausis Graboriu* 
: Gabiausia* Balsamuotojas :: 
r* Geriausia Ambulance “’n 
s. patarnavimas s z i o j s)
X apelinkeje. Bile ko-
y kiam laike; diena ar ■
t nakti. Visada turi pil- X.
4 na pasirinkimą meta-

liszku ir kieto medžio Įį
Grabu. Laidoja nu- I
mirelius pagal naujau- I
šia mada ir mokslą. į

Turiu pagialbininke J
moterems. Prieinamos „ L B P«kes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

i, jog ant senatvės mane BeU Teiefonas 538-J
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Isz kur tai pribuvo Antanėlis, 
Apsisnargliavęs vaikinais, 
Tiesiog in pavietą Skulkina, 

Pas savo giminia.
Prie kamzoles pakabino kleki

ni ziegorelt, 
0 ir žibanti dideli lėnciugėli,

Tuoj pastojo “galingu” ponu, 
Ir bolszevikiszku agitatorių.
Pradėjo kabytis prie kokios 

tai misiukės,
Protingos labai salinninkes.
Motere buvo dora, Snargliu 

pas vaita nugabeno,
In Pottsvilles kliOšztori isz- 

gabeno,
Dabar nėiszmaneliš kalėjime 

durauja, 
Dželoje prakaituoja.

Nesitikėjo neiszmanelis vai- 
kinelis,

Tasai aklas bolšzevikelis, 
Mane, kad czia viekas jam bus 

“pri”,
O kad tave skradžei, 

Taip dejavo,
Už groteliu rūgėjo.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . ' . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 26c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahatny City, P*,



| t Panedeli po piet-likos pa- 
i laidotas s-enas gyventojas Jur
gis Zenelis. kuris mire Green-: 

i point ligonbutej, Brooklyn, X. 
'Y. Velionis apleido Mahano-11 I
i.ju apie 20 metu adgal. apsigy
vendamas Xew Philaelfijoj, po 
tam iszvažiavo in Brooklyn. X. 
V. Paliko paczia Ona, ir du 
po-vaikius. Lavonas likos ap
vežtas in miestą ir palaidotas I 
ant Szv. Juozapo kapiniu. ;

- Apie U-ta vai. Panedelio 
' nakti, kilo ugnis name Mares 
1 Thomas ant 801 E. Market 
uly., nuo užsidegimo drapanų 
kurios kabojo už pecziaus. 
Ugnagesiai greitai užgesim; 
liepsna.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

GRAIKIJA GEIDŽIA SUGRĄŽINIMO SZITOS SALOS.
Paveikslas parodo sala Leros, kuria Italai paėmė 1912 mete nuo Turkijos ir drueziai 

ja apginklavo. Dabar Turkija geidžia sugrąžinimo salos kada Italija turi ergeli su Etiopia.! 
Ant. tos salos daugiausia yra apsigyvenusiu Graiku todėl Turkija nori ja'adgal adgauti.

Dabokite Savo
Kūdikio Sveikata

—

Kiekvienas kūdikis jo pir-. 
mals metais turi būti po nuo
latine priežiūra szeimyniszžko 
gydytojo, kitais žodžiais, kū
dikis turi būti ‘kas mėnesi per
žiūrėtas. Jeigu kiekviena moti
na prie to prisilaikytu tai tu

pimi.
Iszmintinga motina neleis 

nei viena žmogų prie jos kūdi
kio jeigu jis .szaleziu serga. 
Kūdikiai labai lengvai užsi- 
kreczia ir kartais tas papras
tas szaltis užsibaigia labai

retume daug daugiaus sveiku 
ir linksmesniu kūdikiu. Kūdi
kystes ligos tie. taip užpuola 
krūtimi penėtus kūdikius kaip 
bonkute penėtus, bet ir kruti-

riui.mĮ^vp 1 
laiiciaWai tas 
czio^monesyžo

George Washington 

-mS^-mč*^***£^++***^*****

ŽINIOS VIETINES
Sufoatoj 22 Vasario pri

puola Amerikos szvente užgi
mimo diena George Washing - 
tono, .pirmutinio Amerikos 
preziden'to. Gimęs 22 Vasario 
1732, mirė 14 Gruodžio 1799m. 
Buvo Amerikos prezident u per 
8 metus, nuo 1789 iki .1797.

— Subotje likos suriszti 
mazgu moterystes, Anele, duk
tė Onos Smolikiene, 631 E. Ma- 
hanoy avė., su Juozu Laba- 
czauskiT, 401 W. Centre uly. 
Mazga. suriszo kum P. Czesirn. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos motina po kuriu jaunave- 
džei iszvažiavo ant saldžios 
keliones.

— Sijomis dienomis lanko
si poni Ona Medelis, isz Chica- 
gos III., pas ponia Ona Viszins- 
kiene ir p. F. Boczkauskus. Po* 
ui Medelis lankėsi Shenando- 

rolL Audri u Mi- 
gimines. Petny- 
namo po pasi-

sveekngavi>.
■ --- Ao^nanti Utarninko va
karą, tai yra 25 Vasario-Feb., 
draugyste Szv. Vardo Jėzaus, 
laikys didele Užgavenine Par
te savo kambariuose, Szv. Juo
zapo para, mokslainej, ant W. 
Mahanoy avė. Bus laikyti vi
sokį žaidimai ir pasilinksmini
mai, kazyru loszimas, szokel ir 
bus'užkandžei. Komitetas kar- 
sztai darbuojasi kad pareng
ti taji vakarėli o sekretorius 
Juozas Ancei’aviežius (jaunes
nis) rūpinasi parengti "taji. va
li ara ‘ ‘ Arngto r i sz k a Vai a n d a ” 
kuris prajuokins svetelius su 
visokiais žaidimais. Inžanga 
bus tiktai 50 centu. Jeigu no
rite prisijuoki ir pasilinksmyt 
taji vakarą, tai neužmirszkit 
atsilankyti ateinanti Utarnin- 
ko vakara.

— Szv. Magdalenos Draug. 
rengia Dideli Baliu, Panedeli, 
Vasario (Feb.) 24-ta diena, 
Norkeviczin svet., Pradžia 8 
valanda vakare.

— Ana diena, lankėsi mies
te - gerai žinomas profesional- 
iszkąs armonikos artistas, po
nas Juozas Grigas, kuris teipgi 
turi puiku hoteli ant Bowers 
uly., Shenandorije, ir prie tos 
progos atlankė redakcija ‘Sau
lės,.’ užmokėdamas prenumera
ta už laikraszti, kuri skaito 
nuo daugelio metu ir yra isz jo 
labai užganadytas.

— Kunigas P. Laumakis, 
isz Readingo, kuris Mahanoju- 
je buvo už vikaru Szv. Juoza
po parapijoj, lankėsi kėlės die
nas pas prabaszcziu kunigą 
Czesna.

— Szv. Valentino dienos 
szokis, kuri laike Sodalietes, 
Utarninke, buvo pasekmingas 
ir svetelei buvo užganadinti 
visame. Daug žmonių buvo isz 
aplinkines.

— Ponas Juozas Strielkus, 
317 W. Mahanoy avė., duktė- 
res Ona ir Mare Sverhiene, isz 
Yatesvilles, kaipo ir teta Jeva 
Colam, isz New Philadelphijos, 
iszvažiavo anksti Ketverge ry
ta in Worcester, Mass., ant lai
dotuvių savo gimines, miru
sios Albertos Kulikauckienes, 
kuri mirė Panedelio vakara. 
Prie tos progos atlankys ir ki
tas gimines ir pažystamus toje’ 
aplinkinėje.

— Seredos ryta likos pa
laidotas naujai gimusis kūdi
kis Juozu Klucizinsku, E. Ma- 
hanoy -AvmymiWSzv. Wttokapo 
kapiniu. ■ 6 y

— Edvardas Viszinskas, 
pacztinis oficialistas ant vieti
nio paczto, nustebino savo pa
žystamus ir prietelius, instoda- 
mas in luomą moterystes, Se
redos vakara, būdamas surisz- 
tu mazgu moterystes su mergi
na isz McAdoo. Edvardas yra 
sunum ponios Onos Viszinskie- 
nes, W. Market uly., yra nariu 
orkestros ir gerai žinomas vi
soje aplinkinėje. Vėl, Ed, good 
luck! Jaunavedžiai tuom laik 
apsigyveno pas ponia Viszins- 
kiene.

SHENANDOAH, PA.
— Seredos vakara apie de- 

szimta valanda, ugnis kilo 
skiepe sztore A.&P. ant South 
Main uly., kuri prasiplatino 
ant namu Sisveino sztoro ir 
Tamulionio aptiekos. Ugnage
siai turėjo nemažai darbo' ko
voti su liepsna nes szaltis bu
vo smarkus ir paipos suszalo. 
Bledes padaryta ant keliolikos 
tukstaneziu doleriu.

— Darbininkai Shenandoah 
Abbattoir mesinyczios, kurios 
locnininku yra Albinas Milauc- 
kas ir kiti, iszejo ant straikos 
kad locnininkai mesinyczios 
pasiprieszino priąsz darbinin
kus kad sutvertu savo unija. 
Mesinyczia isz to|s priežasties 
likos uždaryta.

MILTAI
Gaunate daugiaus kepaliu 

geresnes duonos

Gilberton, Pa., J Panedelio 
ryta, mirė nuo baisiu žąiduliu 
Korneliuszas Naujokas, 26 me
tu amžiaus, Locust 'Mountain 
ligonbutej. Naujokas likos pa
gautas per Lehigh Valles truki 
Shenandorije, kada ėjo geležin
keliu. .Buvo jam perskelta 
galva, buvo baisiai sumankio- 
tas, viena ranka buvo nutrauk
ta ir kojos labai sutrintos. Ji 
surado skvajeris, Ben Lukas, 
kuris ėjo tame laike Bowers 
uly., ir iszgirdo vaitojimu. 
Ranka nelaimingo žmogaus su
rado gana toli nuo vietos kur 
jisai gulėjo. Naujokas prigu
lėjo prie vietines Lietuviszkos 
parapijos. Paliko dideliam nu
liūdime savo tėvus, ketures se- 
seres Czesnulevicziene ir Lilija 
Gilbertone; Roczkuviene isz 
Shaft’o; Toddiene ir bro-li Vin
ca Gilbertone.

Gilberton, Pa. — Petras Sa
bula ir Ignotas Elcko, abudu 
isz Frackvilles, likos užmuszti 
kasyklose East Bear Ridge, 
per nukritimą anglių.

Darbo Zinutės
ANGLEKASIAI SPIRIASI 
ATIDARYMO KASYKLŲ.

Shamokin, Pa., — Daugelis 
bedarbiu kurie dirbo kasyklo- 
sia Enterprise, kerszina atida
rymu tuja kasyklų kurios 
nedirba daugiau kaip metas 
laiko. Northumberland Mining 
Co., kuri yra lo eilininkai s t uju 
kasyklų, yra skolinga darbin
inkams daugiau kaip 114 tuks
taneziu doleriu, nes subankru- 
tino. Anglekasiai lauke ilga 
laika nutarimo apie aplaikyma 
užmokesezio, bet nieko nesu
laukė ir dabar patys ketina ati
daryti kasyklas ir kasti isz ju 
anglis.

STRAIKIERIAI SUGRYŽO 
PRIE DARBO.

Pottsville, Pa.,—-Lytie kasy 
klos, Minersyillej kuriose dir
bo 550 anglekasiu ir sustojo 
dirbti apie mėnesi laiko adgal, 
pradėjo vela dirbti, nės s'trai- 
kieriai Ftutikodm

TRUMPOS ZINUTĖS

Gilbertville, Mass, f Mare 
Sadauskiene aplaike liūdna ži
nia isz Lietuvos apie mirti jos 
motinos, Juzės Belenauskiencs 
kuri mirė Sausio 20-ta d., Kau
no Redybos, Veliuonos parapi
jos, Naujokose. Turėjo ji 65 
metus. Paliko savo vyra Juo
zą, snnu Vlada, dvi dukteres, 
File Krausiene ir Juze Joku- 
hauskiene ir penkis anukus, vi
sus Lietuvoj. Taipgi paliko 
dvi seseres Amerikoj, Mare 
Sadauskiene ir Stase Gerulai- 
tiene, abidvi gyvena Gilbert
ville, Mass.

Chicago. — M. Baroniene, 
“Naujiena” redakcijos nario, 
K. Barono, žmona ir A. Valan- 
cziene buvo sunkiai sužeistos 
automobilio nelaimėje, kuri in
vyko praeitos Nedėlios nakti, 
kelyje isz “Naujienų” Koncer
to.

P-iai Baronienei, 8605 South 
Marshfield avė., dvejose vieto-
se inlaužtas strenka-ulis o A. 
Valanczienei giliai perkirsta 
kakta.

L »7 V ‘ j Al V7O O V1 411" 4^ j
_____ ...... ___ i't nusprendimo pi 
sutaikinimo komiteto-, ir kaip j 
jie nutars, tai ant to sutiks ir 
anglekasiai. Kasyklos apl' j 
ke daug užkalbinimu del a; h 
liti ir dirba koki tai laika gerai.

VERSZIUKAįS su viena 
GALVA IR, DVIEMS 

SNUKIAIS.

Toninius, Lenk.,— Keli me- 
nesei adgal, kaimo Lipnikuosia 
atsirado versziukas su viena 

! galva ir dviems snukeis, isz ku
riu vienas buvo didesnis o ki
tas mažesnis.. Ga^padorius, 
Petras Li-szak, pardavė nepa
prasta versziuka*del tūlo eir- 
kininko kuris pelnija gerus pi
nigus rodydamas versziuka 
s nt t argu.

Toje paezioje nelaimėje K. 
.Barono dukterys, Milda, tar-l 
liaujanti “Naujienose” ir Li
lija, buvo apdrekstos. Apart1 
sukrėtimo, K. Baronas ir A. I 
Valanczius, automobili valdės,' 
daugiau nenukentėjo. i

Abi sužeistosios guli Szv.' 
Kryžiaus ligoninėje, kur joms' 
buvo suteikta pirmoji pagial- 
ba.

Nelaime invyko ties 67tos ir: 
Richmond gatvių kampo. In i 
paslydusi A. Valancziaus auto
mobili, kuriame važiavo visi 
suminėtieji keleiviai, invažia- 
vo kitas, nespejas laiku susto
ti. Gatve buvo slidi, aptraukta 
ledu.

L. TRASKAUSKAS
, LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos /arielkos monopolei 
praeita sanvaite pardavė viso
kiu gerymu už 1,380,991 dole
rius.

New York. — Laivas “New-- 
port News” isžgialbejo 30 lai- 
voriu isz skenstanezio Grai- 
kiszko laivo artimoje Virginia 
Capes, laike dideles viesulos.

Akron, Ohio. — Visose gu
rno dirbtuvėse Goodyear, isz
ejo ant straikos 14,000 darbi- ; 
ninku bet už ka, tai nei pati j 
kompanija nežino. Pikietai su- < 
laike visus darbininkus nuo 
daPbo.

Columbus, Ohio. — Penki 
ugnagesiai žuvo ir 11 likos su
žeisti laike gesinimo senos sa
les czionais. Ugnis kerszino 
prasiplatinimu ant viso bloko.

London, Anglija. — Laike 
eroplaninįu manevru susidūrė 
du kariszki eroplanai kuriuose 
užinuszta trys lekiotojai ir tri
jų nesuranda o kiti iszplauke 
^nt kranto. ■ ........  .. ......

I tar Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
Inikrnszczio PaskiihinkU-pf

mi penėtas kūdikis turi būti 
pridabotas. Tankiai motinos 
pienas nepasidkia augszta laip
sni kuri reikalauja kūdikio 
sveikata, ar gal kūdikis ne
gauna tinkama dali szviežio 
oro ir saulėkaitos ar gal turi 
kita trukumą ka vien tik mė
nesinis iszegzaminavimas tavo 
szeimyniszko gydytojo randa.

l’ž daug kreivu kojų ir kitu 
nenormaliszku sudėjimu gali
me teisingai 'kaltinti motinu 
nepridabojima. Kaulu su- 
minksztejimas yra vienas isz 
]ia])rascziansiu kūdikiu ligų ir 
peigu in laika nesuimtas tai už
sibaigia su visokiais truku
mais — kreivomis kojukėmis, 
rankutėmis, pilvuku arba krū
timi — ir ta liga labai lengvai 
nekreipiama — subalansuota 
dieta, szviežiu oru, saulėkaita 
ir “cod liver” aliejum. Faktas 
kad net kuomet liga iszsivysto 
tai tik tie yra vartojami iszgy- 
dyti ja.

Motinos paprastai se*ka drau
giu ir Susiedu patarimus vie
ton gydytojo. Supraskite kad 
nei vieno'žmo^jus patarimas

rimta liga. Jeigu tik tavo kū
dikis szaleziu serga paszauk 
gydytoja be atidėliojimo nes 
plauėziu uždegimas virszija 
visas mirtingas ligas.Jeigu tik 
tavo vaikas nenori bovintis ir 
nejauezia sveiku tai paszauk 
gydytoja.

Nuolat prižiūrėk savo kūdi
kio sveikata, ir turėsi sveika 
kūdiki. —F.L.I.S.

SNIEGINE KARALIENE.

Pana Viola Smith, isz White 
Plains, N. Y., Įikos iszrinkta 
“Sniegine Karaliene” isz La. 
Salle College, Auburndale, 
Mass. Buvo ji žymiausia ‘stu
dente sportuose todėl likos isz

SZITIE VYRAI MAUDOSI DIDŽIAUSIAM SZALTIJE.

Norints Chicagoj buvo 12 laipsniu žemiau zero bet szitie 
vyrukai nesibijo szalczio ir maudosi ežere. Priguli jie prie 
kliu'bo vadinamo “Baltos Meszkos” prie kurio priguli ne 
tik vyrai bet moteres ir vaikai ir maudosi nors ir didžiau
siam szaltyje.

negali būti teks geras ir tei
singas kaip patarimas žmo
gaus kuris visa savo gyvenimą 
praleido bestudijuojant mecli-

rinkta karaliene szia žiema

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
turis suteikia greitą ir tikrą 

_____ palengvinimą______

A. J. Sakalauskas 
LiETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
* Ofisai Dviejose Vietose 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekaneziu žolių: Čiobreliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS, 
Dean Road. Spencerport, N. Y.

S® .'•MOSCOW V

PABANDYKITE
“OCCIDENT” MILTUS

OCCIDENT - 
w. nous.

Del visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos” mados. Kur tik rei
kalingi miltai del visokiu kepimu, 
nepaisant ka kepsite tai pabandykite
szitus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su 
“Occident” miltais. Juso sztorninkas 
sugražins jumis pinigus jeigu nebu
site pilnai užganėdinti.


	Book 5 1936-02-21-SAULE_0001
	Book 5 1936-02-21-SAULE_0002
	Book 5 1936-02-21-SAULE_0003
	Book 5 1936-02-21-SAULE_0004

