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VANDUO VELA UŽLIEJO 
TEKSUS.

Waco, Tex. — Czionaitineje 
aplinkinėje visos lygumos li
kos užlietos per iszkilusias 
upes, bledes padaryta daugiau 
kaip ant penkių milijonu dole
riu. In czionais pribuvo apie 
du tukstaneziai žmonių jeszko- 
dami pagialbos nes ju namai 
likos užlieti ir pasiliko be pa
stogių.

PADARE DAUG BLEDES.

SUIMTI UZ DIRBIMĄ 
NETEISINGU 

PINIGU Mrs. He-

MAJORAS UŽDRAUDĖ DE
GINT ALIEJŲ PEOZIUOSE.

Philadelphia. •— Majoras 
miesto, Dovydas Wilson, isz- 
dave ukaza kad miestiszkuose 
budinkuose nedegintu jokio 
aliejaus pecziuose tiktai nau
doti kietas anglis nes miestas 
turi didelia nauda isz angleka- 
siu atvažiuojancziu in miestą 
isz angliniu aplinkiniu ir todėl 
turi szelpti kasyklas per degi
nimą anglių. Majoras iszreisz- 
ke savo paliepima stacziai ir 
tvirtai ir ketina savo ukaza 
iszpiėdyt lyg paskutiniam. — 
Gerai!

Denver, Colo. — Panedelio 
diena czionais nupuolė 17 co
liu sniego kuris sulaikė visa 
transportacija ir padare daug 
bledes. Daugelis automobilistu 
turėjo .sustoti ant keliu nes ne
galėjo pasijudint isz vietos. 
Mieste Denver kilo net 14 ug
nių isz priežasties nutraukimo 
elektrikiniu dratu per sniegą. 
S try t karei buvo priversti su
stoti o bosai buvo naudoti in 
ju vieta. Keli žmones likos už- 
muszti nelaimėse ir sužeista. 
Buvo tai pirmutinis sniegas 
kuris nupuolė czionais szimet.

Visi Likos Nuvežti In Potts- 
villes Kalėjimą Lyg Toli

mesniam Tyrinėjimui.

DIRBO PENK-CENCZIUS.

NETURĖJO “ISZSISPAVIE- 
DOT” KUR BUVO IR ISZ 

DŽIAUGSMO NET 
APALPO.

Rochester, N. Y. — Visi vy
rai gerai žino ir yra persitik
rinę kad jeigu iszeina in mies
tą ir pasivėlina sugryžti tai ju

MOTERE KURI NUDURE 
SAVO VYRA ANT SMERT, 

ISZRASTA NEKALTA.
- Philadelphia: ----- Katre Mai- 

szalkiene, 42 metu, motina 14 
vaiku, likos paleista ant liuo- 
sybes per suda už nudurima 
peiliu savo vyną Juozą, 45 mo
tu, ant .smert, laike “supraiz” 
partes. Marszalkai gyvena ant 
3237 Cedar uly. Sausio 11-ta, 
ju žentas, Vladas Laskovskis, 
iszkele parte del savo dukreles 
Mares. Svecziai laukdami ant 
vakarienes, pradėjo loszti vi
sokius žaislus o ypatingai su 
guminiu peiliu. In vieta panau
doti gumini peili, Marszalkie- 
ne pagriebė tikra peili ir in- 
smeige savo vyrui in krutinę 
kuris mire in trumpa laika vė
liaus ligonbuteje. Sudžia Bar
nett iszklauses liudininku isz- 
pažinimu, paleido motere.

PADARE ANT JO KIAU- 
LISZKA OPERACIJA.

Detroit, Mich. — Andrius 
Radecak, 30 metu, likos už
kluptas per tris vyrus nakties 
laike kada jis ėjo namo, kurie 
insodino ji in automobiliu ir 
nuveže in užmiesti. Nuvede in 
sena apleista narna ir fenais 
padare ant jo ‘kiauliszka’ ope
racija, kuri iszromino. Po tam 
darbui tieji vyrai nuveže ji in 
miestą palikdami ant trepu !i- 
gonbutes ir nuvažiavo. Andriu 
surado ligonbutes sargas ir in- 
nesze in vidų. Daktarai peržiu
rėja Andriu persitikrino kad 
toji “operacija” likos padary
ta su žinysta apie tokius daly
kus.

Andrius nepažysta savo už
puoliku. Manoma kad tai buvo 
padaryta isz kerszto už subjau- 
rinima merginos nes Andrius 
buvo suvilioja® jau kėlės mer
ginas.

Frackville, Pa. — Slapta pa- 
licija nuo kokio tai laiko szni- 
pinejo dirbėjus neteisingu pi
nigu szioje aplinkinėje ir ant 
galo pasisekė užeiti ant ju ped- 
sakio aresztavodami sekan- 
eziuss: William Derricott ir 
William Kerrigan, isz Morejos 
ir David Brown, Juozą Jasiu- 
levicziu ir Alberta Czivinska, 
isz Frackvilles. Visi likos nu
vežti in Pottsvilles kalėjimą 
lyg tolimesniam tyrinėjimui. 
Pirmieji trys dirbo penk-cen- 
czius o Jasiuleyiczius su Czi- 
vinsku juos paleidinejo tarp 
žmonių o ypatingai naudojo 
piniginėse maszinose. Penk- 
cencziai buvo padirbti isz szvi- 
no ir lengvai galima buvo juos 
pažinti.

VYRAS NUM0V1 NUO PA
CZIOS PIRSZTCSZLIUBI-

NI ŽIEDĄ UDE.
Milwaukee, Wis

Iena Driscoll, 46 tofu, turėjo 
ant pirszto szliubi žiedą, lai
ke teismo ant rsiskyrimo 
nuo savo vyro su m inom ne
galėjo ilgiaus gyvtfi. Po užsi- 'moterėlės tuojaus pradeda kvo- 
baigimui teismo ntere melde, tinet: “Kur buvai? Ka veikei? 
sudžiaus kad jai mautu žie- _ 
da nuo pirszto, Iri jos vyras,Sztai I

jsu kuom kalbėjai? ir t.t.” 
~ ' i vienas isz tokiu bau-

ISZ PIKTUMO METE IN 
PAOZIA KIAULAITE.

Dorrisville, Mich. — Mrs. 
Katre Christian aplaike .persi-, 
skyrimą nuo savo vyro už ne
padoru pasielgimą su ja. Ne 
butu taip perpykus ant savo 
vyro kad butu jai uždavęs su 
delnu per veidą bet kad mete 
in ja kiaulaite, tai buvo už di
delis paniekinimas. Motere isz- 
liejo viedra pieno laike melži- '

NUŽUDYTA MOTERE NE
DUODA RAMYBES SAVO 

VYRUI.
Amboy, Wash. — Ronald 

Masson, 32 metu amžiaus, nu
žudė savo paezia keliolika me
tu adgal laike barnio ir likos 
nubaustas ant viso amžiaus in 
kalėjimą bet du metai adgal li
kos paleistas isz kalėjimo ap
lankydamas pardona. Bet netu
ri jis jokios ramybes kad ir 
randasi ant liuosybes. Ana die
na staigai pavojingai apsirgo 
isz nežinomos priežasties. Dak
tarai jam nieko nepagialbejo 
ir ant galo pats prisipažino 
kad serga isz baimes nes jo 
nužudyta motere atsilanko be
veik kas vakara pas ji ir ji 
kankina visokiais budais kad 
negali surašti sau ramybes. 
Kaimynai kalba kad naktimi 
girdi jo riksmus ir graudinga 
verksmą apie pusiaunaktije. 
Daktarai yra tosios nuomones 
kad Jis bile kuri vakara mirs 
isz baimes ir suras ji negyva 
10V(Pe- . _■

BANDITAI BALSEI KANKI
NO SENUKĄ KAD ISZDUO- 

TU KUR RANDASI 
PINIGAI.

Greifenbuer, Pomerije, Vok. 
Kaimelije Kolberge, likos nu
žudytas 79 metu senukas Tre- 
blitz. Tame laike senukas bu
vo pats vienas namie. Apie 
deszimta valanda vakare inejo 
in grinezia du nepažystami, 
pareikalaudami pinigus koki 
buvo paslėpti grinezioje. Se-. 
nukas sake, kad nežino apie jo
kius paslėptus pinigus. Bandi
tai 'geisdami iszgauti jo slap-

užmovė jai ant pilto prie ai- j džiauninku, Szimas Keffner,' mo karves, vyras per tai baisei 
toriaus tris meilus priesz, iszeidamas in miestą, jo pa-1 perpyko o neturėdamas po szo- 

cziule, norints sėdėjo prie sta-11111 ka nors mesti in ja, pagrie- 
lo ir ma'te kaip jis iszeitinejo be stovinezia maža kiaulaite ir

'mete in motere. Ant giliukoItybe, pakorė ji už kojų ir )pra- 
nepataike in ja tiktai užmusze dej° ji badyti su peileis, po 
kiaulaite kuri patalke in ak- tam pakorė ji už ranku, nu- 
menine tvora. pjovė ausi, degino kuna ir bai-

■----------------- sei sumusze bet tosios kanezios
MANOMA KAD LINDBER- negelbėjo nes .senukas neiszda- 

GH’O SŪNELIS GYVAS. ve .slaptybe. Banditai perpykia 
Dallas, Tex. — Czionaitinis ant užsikietejusio senuko, per- 

laikrasztis skelbia buk sūnelis pjovė jam gerkle nuo ausies 
pulkininko Lindbergho yra gy- lyg aufeies ir ji paliko kalbanti 
va s ir randasi po prieglauda ant virves. Nerado pinigu ko- 
kokios tai svetim-tautiszkos kius tikėjosi surasti, nes senu- 
moteres. Kada gubernatorius ko sūnūs ta diena pardavė ant . 
Hoffmanas radosi ant Teksu jomarko du jauezius todėl jie 
iszkilmes, kokia tai motere žinojo kad pinigai randasi na- 
geide su juom pasimatyt betlmie. Sūnūs tame laike buvo 
palicija ja neprileido prie jo, iszvažiaves atlankyti savo 
manydami kad tai kokia kvai- serganezia sesere in kita kai- 
le. Sake ji buk nori jam paša- ma. Palicija banditus surado 
kyti apie dingusi Lindbergh’o už dvieju kaimu ir nuveže juos 
kūdiki. Palicija dabar tyrinėja in kalėjimą subraklintus ' in 
ar tasai paskalas yra teisingas panezius.
ir ar Hauptmannas likos heiei-Į'. 
sing, i nubaustas mirezia.

toriaus
tai, prisiegdamaj kad ant
pirszto pasiliks jis>r visa gy
vastį bet dabar kas persi
maino ir geidžia kąryras žie-. . j J -- ----
da numautu jai t pirszto. pusei desizimtąs valandos, i o T v • 1 IT -Sudžia pasakė kad s nepri
guli nuo šūdo bet ;-u vyras 
ant to sutinka tai į tai pa
daryt.

Vyras sutiko antjaszymo 
moteres ir numovė ua. Mo
tere taipgi apreiszfeudžiui 
kad žiedą pasiliks Sant at
minties ir ji n epais kaip 
padare jos vyras, krparda- 
ve savo szliubini žie-Cpnsza- 
peje už 50 centu keletu 
nusipirkti už tai lituke 
arielkos.

KŪDIKIS PRIGĖRĖ 
LOVYJE.

Superior, Wis. — Karoliu
kas Douglas Larson, szeszioli- 
kos menesiu vaikutis, iszvež- 
liojas isz namo, nuėjo prie ld- 
vio isz kurio gerdavo arklei, 
persisvere ir prigėrė. Tėvai 
jeszikojo vaikuczio per kėlės 
valandas ir ant galo užtiko ji 
lovyje.

18 METU MILŽINAS RODY
SIS PAVEIKSLUOSE.

Alton, III. — Robertas Wad- 
low, jaunas milžinas, kuris tu
ri tik 18 metu bet jau užaugo 
ant asztuoniu pėdu ir penkių 
coliu augszczio, pasirasze ant 
kontrakto rodytis krutumuose 
paveiksluose už ka aplaikines 
po 300 doleriu ant sanvaites.

Tasai jaunas milžinas, kuris 
nepaliauna augti, yra didžiau
siu žmogum ant svieto.

EKSPLOZIJOJ GAZOLINO 2 
UŽMUSZTI IR 10 

SUŽEISTI.
Flint, Mich. — Per eksplozi

ja gazolino, prie stoties Gener
al Tire Co., likos užmusztas 
du žmonis ,o deszimts sužeisti 
ir apdeginti. Eksplozija sukra
tė aplinkinius namus padary
dama daug bledes.

MIRĖ SENAS KAREIVIS 104 
METU AMŽIAUS.

Oaxaca, Mex. — Czionais 
mirė Don Jose de la Romin- 
guez, senas kareivis, kuris ko
vojo Amerikoniszkoje—Meksi- 
koniszkoje kareje, turėdamas 
tada keturiolika metu amžiaus. 
Senukas buvo geros sveikatos 
ir skaitė be akuloriu.

KIAULE SU DVIEM 
KOJOMS.

Canby, Ore. — William 
Kline, czionaitlnis farmeris tu
ri ant savo farmos nepaprasta 
kiaule kuri turi tik dvi kojas 
ir vaikszczioja kaip žmogus. 
Yra tai dvi pryszakines kojos 
ir kiaule szokineja isz vietos in 
vieta. Yra sveika ir yra apie 
keturiu menesiu senumo.

Nėra ko stebėtis isz tokios 
kiaules, juk ant svieto randasi 
milijonai “kiaulių” ant dvie
ju kojų, žmogiszkos veisles.

bet nieko jam nesake. Žmogelis 
nusistebėjo ir sugryžo namo 

■isz 
miesto o kada inejo in vidų, 
pacziule vis sėdėjo ant tosios 
paczios vietos. Ji saldžiai in ji 
nusiszypsojo ir pasveikino bet 
nesuriko ant jo: “kur tu pad- 
la buvai?”

Žmogeliui taip szirdis suju
do isz džiaugsmo kad staigai 
sukrito ant grindų apalpęs 
kaip skaisti mergaite kada jos 
užklausta ar nori pasilikti vy
ro pati. Motere jo persigando, 
paszauke daktara kuris vyra 
adgaivino ir užklausė priežas
tį jo apalpimo.

MERGAITE ISZKAtSZ 
ŽEMES 700 DOLE

Des Moines, Iowa, -uise 
Ham m ond, i edK&p khetu 
mergaite, kasinec daržely
je prie namo, isz stikline 
bonka kurioje ra 700 dole
riu bumaszkomi.umaszkos 
taip buvo senos pelijusios 
kad vos galima tjas pažin
ti bet kaip rodddžias jas 
apmainys ant naies banka 
juos nusiuntė imhingtona 
ant apmainymo.

Žmones kalbatuos pini
gus turėjo užkanas tenai- 
tinis gyventojais daugeli 
metu adgal aphaja aplin
kine iszsikrausias nežino 
in kur.

PABĖGO SU BURDINGIE- ; 
RIUM; PALIEPĖ VYRUI 

GULĖTI SU KARVE.
Gary, Ind. — Vaitiekus Lit- 

vicki gyveno su savo pacziule 
meileje ir sutikime, .susilauk
dami keturiu vaiku bet in ju 
gyvenimą insimaisze žaltys pa
vidale burdingieriaus, kuris 
perlauže taji lenciūgą meiles. 
Ana diena, kada Vaitiekus isz- 
ejo dirbti in automobiliu fab
riką, pacziule iszdume su bur- 
dingierium pasiimdami su sa
vim apie 500 doleriu. Nelaba 
motere, norėdama da daugiau 
sukruvint szirdi vyrui, parasze 
postelkorte pas savo vyriausia 
sūneli kad tėvas gali eiti in 
pekla ir tegul eina gulėti su 
karvėms. Nuskriaustasis vyras 
patemino ant postelkortes isz 
kur likos atsiunsta ir tuojaus 
in fenais nuvažiavo, užtikda
mas pacziule su burdingierium 
pas tulus žmonis Cincinnatoje 
ir parsivežė ja namo su pagial- 
ba palicijanto. Dabar jis užve
dė teismą ant persiskyrimo o 
vaikus atidavė in prieglauda. 
Vaitiekus turi kelis namus ir 
puikia farmukia apie dvylika 
myliu nuo miesto.

PULASKIO DJ PRIPUO
LA 11-ta OJERIO.

Washington, — Prezi
dentas Roosevoaženklino 
11-ta diena trio kaipo 
Pulaskio dien: atminties 
jo 157 melu sihiu jo mir
ties. Generolamieras Pu
laskis likos ui sužeistas 
laike apgyninsto Savan
nah, Geo., lamas su ge
nerolu Waslii, laike mu- 
szio su Aigl Generolas 
Pulaskis pibz savo tė
vynės prri; Ameriko
nams kovoi isve priesz 
Anglikus i c paaukavo 
savo gyvatė.

VALKATi AS GELE
ŽINEI $8,5Ž2.

NashuiN. Leonas La- 
zarovicz/aigiriasi kad 
yra įkalk (keliams 8,- 
522 doleisžiavima ant 
ju per Ina taji laika 
tasai vualanke visas 
valstijajM, ne tik ant 
pasažie iu ir tavoriniu 
trukiuAkcad per tuos 
metus dej-jimuose 936 
kartus’r aresztavotas 
apie dūkius sykiu.

RADO SENOJE BIBLIJOJE 
1,628 DOLERIUS.

Rochester, N. Y. — Nepa
prasta gilinki turėjo kokis tai 
Edmundas Ephratt, kuris geis
damas duoti apdaryti sena bi
blija, pradėjo vartyt lapus žiū
rėdamas ar neužtiks joje ka to
kio aky vans. Pirko jis taja bib
lija už viena doleri ant Imitaci
jos po kokiam tai farmeriui ku
ris nesenei mirė. Vartydamas 
lapus užtiko joje daugeli bu- 
maszku po 100, 50 ir mažesniu. 
Nekurios buvo auksines ir tu
rėjo permainyt jas bankoj. 
Biblija davė apdaryt puikeį ir 
sziadien laiko ja didelėj pa- 
guodoneje. — Mes taipgi ap
darome p nikei knygas jeigu 
prisiunsite in redakcija bet jei
gu surasite joje bumaszku tai 
mums nesiunskite nes jas ne
galime permainyt ant nauju 
tiktai permainome senas kny
gas ant nauju.

TĖVAS APALPO ISZ GAR
NIO DOVANOS.

Clarksville, Ark. — Kada tė
vas, Žake Conner, atejas namo 
dagirdo kad garnys paliko jo 
name trynukus, tik sukrito ant 
grindų ir apalpo kaip motere. 
Pas Connersus priesz tai rado
si septyni vaikai todėl sziadien 
randasi po ju paštogia de
szimts kuriuos tėvas vos gali 
iszmaityt nes randasi be darbo 
ilga laika ir aplaiko paszialpa 
nuo valdžios.

PENNSYLVANIA APLAIKE 
3,075,975 DOLERIUS DEL 

SENELIU.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vania ana diena aplaike 3,075,- 
975 dolerius del suszelpimo se
neliu kuriu Pennsylvanijoje 
randasi apie 75 tukstaneziai 
kurie aplaikineja nuo valdžios 
pensija. Buvo tai ant trijų me
nesiu. Tieji kurie neaplaike 
pensijos, aplaike czekius per 
paczta.

Isz Visu Szaliu
SOVIATAI UŽDRAUDŽE 
NAUDOTI AMERIKONISZ-

KAS VĖLIAVAS.
Moskva', Rosija.—Amerikon- 

iszkas konzulis Roy Henderson 
yra vienatinis .svetimtautis vi
soj Rosijoj, kuris gali naudoti 
Amerikoniszka vėliava, szeip, 

'visos ypatos negali ja isz-

IPREMIERIS RYKOFF 
LIKOS PRASZALINTAS.

Moskva, Rosija.,— Aleksės 
Rykoff, kuris per szeszis metus 
buvo Rusiszku premieru So- 
viatineje Rosijoj, likos pra- 
szalintas nuo dinsto kaipo ka- 
misorius komunikacijos, už tai 
kad buvo inklampytas in 
Trockio suokalbi priesz val
džia.

TRUMPOS ŽINUTES
Naperville, Ill. — Eroplanas 

plėtoti. Valdžia uždraudė net Į su fotografistais kurie geide 
Amerikoniszkiems reporter
iams naudoti vėliava ant auto
mobiliu kada keliauna per Ro
sija. Valdžia iszdave ukaza, 
kad tik ambasadorei ir konzu- 
lei ja gali plėtoti ant savo am
basados ir kada važiuoja auto- 
mobileis, szeip visiem kitiems 
yra ruseziai uždrausta.

nutraukti paveiksią naujo trū
kio, nukrito .szalia geležinkelio 
ir visi keturi likos užmuszti 
ant vietos.

Reading, Pa. — Berkshire 
Knitting Mills darbininkai, 
skaitlyje 6,000, apszauke strai- 
ka. Yra tai didžiausia dirbtuve 
paneziaku ant .svieto.

Moskva, Rosija. — Isz czio- 
GAL SENIAUSIAS ŽMOGUS nais trumpam laike pradės le

kioti eroplanai isz Moskvos in 
Sea’ttle, Wash., kurie lekios su 
pasažieriais ir tavoru.

ANT SVIETO.
Kairo, Egiptas., — Czionais 

rengėsi apvaiksztineti savo 131 
metu gimimo sukaktuves kokis 
tai Salius EI Heidani, kuris tu
ri tikrus davadus, kad jisai su
silaukė tiek metu. Senukas 
yra sveikas pagal savo amži ir 
da gerai iszrodo.

ANGLISZKAS LEKIOTOJAS 
ISZLEKE IN PADANGES 

49,967 PĖDAS.
Fernborough, Ang., — Ang- 

liszkas lekiotojas F. R. Swain, 
ana diena iszleke in padanges 
su eroplanu net 49,967 pėdas, 
arba aukszcziau ne kaip kokis 
kitas lekiotojas, kada iszleke 
teip auksztai. Lekiotojas tu
rėjo tam tikrai parengtas dra
panas, kad užlaikyti savije orą 
nes teip auksztai užtiko baisia

-«• vėtra. , ,

Tikros Teisybes
—1 Teisybe yra kaip szven- 

tytas vanduo, gali su juom tik 
krapyt, o ne liet, ba tada visi 
užpyktu.

—- Žmonis turi tiktai tris 
daiktus: turtą, kana ir dusizia. 
Apie turtą ėdasi advokatai; a- 
pie kuna daktarai, o apie du- ; r- 
szia teologai.

— Kas nori turėt gerai ant 
vienos dienos, tegul iszsike- 
pa žasi; kas ant nedėlios, tegul 
meiteluka paskerdžia; kas ant 
menesio, tegul jauti papjauna; 
kas ant viso meto, tegul apsi- 
paeziuoje; kas nori turėt gerai 
lyg smert, tegul pasilieka kuni
gu.

i



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Ateiviai kartais yra pri

spirtais permainyt savo pra
vardes kad butu lengviau del 
.Vmeriikonu ja(s isztart ir para- 
szyt. Daugelis isz musu jau
nuomenes yra priverstais taip 
daryti kad sau ingyti geres
nius darbus ir dinstus nes ki
taip ju neaplaikytu.

Graikai taipgi turi sunkiasi 
pravardes del isztarimo ir 
daugiausia Graiku maino savo 
pravardes ne kaip kita kokia 
tauta. Sztai ana diena Milwau
kee, Wis., Graikiszkas biznie
rius vardu Athanasios Penagi- 
otapuolius, iszsiimdamas Ame- 
rikonisžkas popieras permaine 
savo pravarde ant Penagos del 
didesnio palengvinimo savo- 
biznije.

Bet jeigu kada Lietuviams 
prisieina permainyt savo pra
varde tai tegul nors ja neper- 
kreipineja kad butu galima ži
noti kokios jis tautos.

I Liežuvis apkalbetojaus, ap- 
szmeižtojaus, apjuodintojaus 
yra girdėtas daugeliose vieto
se. Sunku isznaikinti tuos žal- 
czius apszmeižtojus kurie 1 
sznabžda in ausis melagystes 
paniekinant žmogų ir sunai
kindami gera varda moterių at
vyra. Bet moterėles miestelyje 
Reading, ‘Mass., sukilo naršei 
priesz toki apszmeižtoju ir at
sikratė nuo jo ant visados.Ne-' 
galėdamos ilgiaus kentėti jo 
apszmeižimu, šukele priesz ji 

! revoliucija. Ant sutarto laiko 
265 moteres atėjo in jo narna, 
iszgujo ji laukan ir su lazdo
mis pradėjo jam apdirbinet 
caili — vijosi per visa miestą 
ir iszvare net in užmiesti. In 
teles 1 
surastas per koki ten automo
bilistą beveik pusgyvis nuo 
žaiduliu. Kaip rodos iszsilaižys 
isz savo žaiduliu bet aplaike 
gera pamokinimą ant viso gy- 
vasezio o per tai ir del kitu 
yra prasarga kad nekaltai mo - 
tereliu neapszmeižinetu ateity- 

' je.

isz iszpaniszkos 'IC7I IFTTTVnę REVOLIUCIJOS !»L14tlUVVd

SKERDINE 
600 KUNIGU

Pasikelelei Nužudė 600 Kunigu 
Priesz Užėmimą Miesto 

Tolede.

APGINEJAI VALGĖ ARK
LIENA IR JUODA DUONA.

Talavera de la Reina, Iszpa- Į 
nija. — Po užėmimui miesto] 
Toledo, pasikelelei pradėjo’ 
marsza ant Madrido sostapyles 
Iszpanijos. Bėganti Socialis
tai isz miesto negalėjo persi - 

>, nes visi 
tiltai likos įszneszti su dinami
tu in padanges.

Tieji, kurie pasiliko gyvais 
mieste Toledo, apsakineje bai
sybes kokias papilde kairieji 
mieste. Buvo tenais baisios

■ skerdines kunigu. Pagal ap-
■ įkaitimą, tai gal daugiau kaip 

600 Katalikiszku kungu likos 
iszžudyta be jokios mielaszir- 
dystes. Žmonis gyveno valgy-

valandas vėliaus likos jis. į gia,ut per upe Tagus, 
tclS DCF kOik.1 UC'll 4-vH-m lilr/vcr. la/zmntur/fi c”

PERSZOVE ŽMONA
IR PATS NUSISZOVE.

Sziauliai; — Kurszenuose 
A. Zikas, dviem revolverio 
szuviais isz užpakalio porszove 
savo žmona, (jusia in autobusu 
stoti, ir patsezia pat nusiszo- 
ve. Szios tiigeldijos priežas
tis gludi szimyniniuose san
tykiuose. Žiona jau kuri lai
ka gyveno atiskyrusi nuo vy
ro Sziauliuosį ir ta diena kaž- 

[ko buvo atvkusi in Kurszen- 
us, kur vyis ja patykojo. 
Perszauta Zijene atgabenta in 
Sziauliu nešto ligonbute. 
Jos gyvybe avojuje. Zikai 
turi dvi mažidukteres; vertė
si riestainu lipimu.

BERNUKOSAPNAS
—*---

Tarp kovojaneziu reVoliuci- 
jonieriu Iszpanijoj randasi 
daugelis moterių ant vienos ir 
kitos puses kovojant už savo 
tiesas. Kiszeniuose žuvusiuju 
tokiu moterių ant kares lauko, 
buna surasta dežukes su pau- 
deriu, tepalu, zerkolelei ir t.t. 
Amerikonisžki korespondentai 
isz to labai stebisi kad (moterė
les net ant kares lauko myli 
dabintis. Bet užmirszta kad 
motere ar mergina kariauda
ma, neužmirszta pasidabint 
nes motere vis bus motere, no
rints turi dirstelėt mireziai in 
akis. i . J

Kvailys kuris nuduoda pro
tingu, primena mums aguonas, damį juoda duona ir suvalgė 
kurios pasisziauszia iszkelia beveik visus arklius koki rado- 
savo galvas bet ' su mažiausiu 
pustelejimu vėjo linguoja in 
visas szalis nes kaip visi žino, 
mažas turi savyje sėklas. — 
Panasziai ir kvailys turi didele 
galva bet joje randasi mažai 
proto.

Philadelphijoj praeita san- 
vaite apsiipacziavo kokis tai 
žmogelis su motere, kuris (su
vis nesuprato jos kalbos.— Te
gul nesirūpina žmogelis. Ji 
duos sau rodą su juom ir duos 
jam suprasti gana greitai jeigu 
ne su liežuviu tai su 
ežia... • i, i

kumsz-

randasiGilumoje Afrikos 
sztamai murinu kurie tarp sa
ves vis kariauja. Ju turtas tu
ri daugiausia ženklyvumo, kat
ras turi daugiausia paežiu, ne- 
valninku ir gyvuliu. Tasai, ku
ris turi daugiausia paežiu, ga
li būti karalium. Todėl tankiai 
atsitinka kad vienas pavagia 
paezia savo kaimynui ir nieko 
negali kaimynas jam už tai sa
kyt nei pasiskunst nes tuojaus 
kyla musztyne. Vyrai suimti 
laike musztyniu buna tuojaus 
užmuszti baisiausiu budu o 
vaikus ir moteres paima in ne
laisve. Karalius pasilieka sau 
moteres o katros jam nepatin
ka tai atiduoda savo karei
viams. Vaikus savo parduoda 
arba atiduoda už skolas.,

New Yorke randas.! kompa- j 
nija kuri daro gera bizni in- j 
teikdama visiems žines kurie 
to reikalautu, kiek ran- j 
dasi multi-milijonieriu, milijo- : 
nieriu ir pus-milijonieriu Suv. 
Valstijose.

Paskutiniam apskaityme tų
jų ponuliu,' kuriftos likimas ap
teikė savo geradejyste, tai mu
su sklype turime 13,183 milijo
nierius ir multi-milijonierius 
(tieji kurie turi daugiau kaip 
du milijonu doleriu kaipo 
25,379 kurie turi po puse mili
jono doleriu.

Paežiam mieste (New Yorke 
randasi 2,141 milijonierių ir 
1,066 milijonieriniu naszleliu. 
Tai tau rojus del tuju medžio
toju ant turtingu naszleliu.

Tasai suraszas tuju tureziu 
yra akyvas tuom kad norints 
Amerikoje vieszpatauja depre
sija bet tureziai nukentejo ma
žiau kaip paprastas 'biznierius. 
Jeigu milijonierius ir netektu 
keliolika tukstaneziu doleriu 
tai jam vis pasiliktu sziek tiek 
<ad isz bado nemirtu. Varg-- 
iszais (žmogelis, jeigu netenka 
turtelio, tai neteko visko, ne 
tik pinigu bet ir savo pastogia.

si mieste, nes miestas buvo ap
gultas per 72 dienas ir žmonis 
turėjo maitytis arklienos mesa.

Apie du szimtai žmonių už- 
muszta ir tūkstantis sužeista. 
Moteres ir vaikai apsisaugojo 
nuo mirties. Visi kunigai To
ledo katedroje likos iszžudinti 
iszskiriant tik vieno kuris 
laike tada pamaldas skiepe.

Miestas Toledo yra vadina
mas Iszpanijos Rymas, nes ja
me randasi daug kunigu, kurie 
tenais mokinosi, todėl tiek ju 
tenais pražuvo. Popiežius da- 
girdes apie ta skerdyne labai

■ persieme, ir net nutirpo isz
■ gailesezio ir nusiminimo.

Žodžiu buvo mieste baisus 
padėjimas; gyventojai buvo 
iszdžiuve, iszalkia ir tik aplai
ke po kvorta vandens ant die
nos.

DAINUOS 8 DAINININKU.
Kaunas.,—Sziuo metu prie 

darbo rumu steigtu kulturinu 
darbininku Ubu yra suorga
nizuota 10 lizriu choru, kur
iuose dalyvja per 800 žmo
nių. Visus chorams vado
vauja pritydirigentai. Cho
ru repertuts pritaikytas bu
simai 1938etu dainų szven- 
tei. Repearo dali visi cho
rai privalszmokti ligi Nau
ju metu, ‘avasari numatyta 
Kaune engti darbininku 
choru szvc—dideli koncertą, 
kuriame yvaus visu choru 
dainininl Visu darbininku 
choru vena prižiūri darbo 
rumu da5 ir muzikos vado
vas Ant3 Makaczinas.

gražiais 
gardžius

atveres

GRAF1TISZKEVICZIUS
mirė.

Vilni-1 jandvarave, mire 
72 metūžiaus grofas Vla- 
dislovpszkeviezius. Mirų- 
sis fpacz ^mios szeimynos 
grofu šviežiu ir buvo žy
mus veg del labo savo tė
vynės. idotuves atsibuvo 
labai isaingai., ant kuriu 
dalyvaaugelis žmonių isz 
aplinkiiavietu ir miestu.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Jonukas drąsiai inejo in ru-1 stalo prie valgiu, ne gabtlelio 
ma nes jis nekarta girdėdavo’in burna nepaimdavo. Tuomet 
nuo motinos kad nereikia bijo- kunigaikszte imdavo raginti ir 
lis jeigu sanžine yra gryna. 
Kada jis inejo in pirmaji rū
mo kambarį, tuojau ji apsupo 
ilgomis žilomis barzdomis ir 
raudonais kalpokais mažųjų 
žmonių daugybe.

— Praszome pas mus, pra- 
szom gražusis kunigaikszti, — 
tarė jis, — mes seniai norėjo
me kad tu ateitum ir apsives- 
tum su musu mažaja kuni
gaikszte.

— Acziu, labai aeziu, — at-j 
sake Jonukas, — na, ar ji la
bai graži? .

Valstijoje Kalifornijoj apie 
szimtas tukstaneziu darbinin-\ 
ku atsisakė dirbti visokiose 
pramonėse, tai yra fabrikuose 
ir kitur nes geriau ir lengviau 
jiems dirbti ant visokiu val- 
diszku projektu. Juk kožnas 
gerai apie tai supranta kad 
lengviau yra dirbti del val
džios ne kaip fabrikuose ar ant 
farmu. Bet klausymas užeina: 
kaip ilgai valdžia gales užlai
kyti tuosius szimtus tukstan
eziu bedarbiu nes bilijonai do
leriu jau beveik iszsiseme isz 
valdžios iždo ir jeigu taip to- 
liaus bus tai Amerikas pasi
liks barikrutu.

Kokis tai neiszmanelis Yon
kers, N. Y., gerdamas alų vie
noje karezemoje, susilaižino su 
kitais kad jis sukramtys plo
na alini stiklą ir suvalgys stik
lus. Jo nuliūdusi szeimyn'a da 
nesusitaike dalindamiesi liku-l 
siojo turtu kuri jis paliko... 
badai apie 68 centus.

f Geležinkelio darbininkai 
suraldo supjaustyta lavona 
Aleksandro Rudnickio, 48 me
tu amžiaus, isz Dureyos. Ma
tyt kad žmogus sugryžinejo na
mo nuo žuvavimo ir ėjo gele
žinkeliu, kuri trūkis pagavo ir 
užmusze.

—1 Juozas Mazurkeviczius, 
47 metu amžiaus, kuris likos 
nužudytas laiko girtuokliszkos 
partijos garadžiuje, o už jo nu- 
žudinima buvo kaltinimas Juo
zas Bokalskis, 44 metu, prisipa
žino jisai prie kaltes, bet Jonas

___ * 1------ * d Jnlrr

LAKATEKIZMOS 
OKSLO.

Daraa: — Pasakyk 
man, P( kas kožna Dievo- 
baiminiogu 'sudrutina ne
laime jo p-al i nksmina ?

Petru— Arielkele, po
nia darta.

Valiukonis, kuris teipgi daly
vavo toje musztineje, aiszkino 
kad jisai yra nekaltas ir bus 

; teistas sude. Mažurkeviczius 
mire Mercy ligonbuteje nuo su- 

. žeidimu, kuriuos aplaike su 
kirviu.

Biznieriai, apsigarsinkite 
laikraszcziuose jeigu turite ko
ki tavora o tas jums atnesz 
dviguba pelną ir nauda. Juk 
kožnas geras biznierius to lai
kosi ir in tai tiki. Laikrasztis 
“Saule” yra naudingiausias 
laikrasztis del apsigarsinimo 
nes eina po visa Amerika ir 
tukstaneziai žmonių ji akyvai 
skaito.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Maharov Citv. P*

SIENINIAI KALENDORIAI 
Del «aves arba in Lietuva pasiusti. 

Po 25c., arba 5 už $1.00 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Statement Ownership, Manage
ment, Con, etc. required by 

thf Congress of 
lt 24, 1912.

Of the “Sublished semi-weekly 
at Mahan, pa. for October 1st 
1936.
State of Vania 
County oikm

BeforNotary Public in and 
for the Id County aforesaid, 
personallred W.D. Boczkowski 
who, havi duly sworn accord
ing to la^g and says that he is 
the Busihager of the “Saule” 
(The Suhiat the following is, 
to the bhis Knowledge and 
belief, a ement of the owner
ship, mat, etc. of the afore- 

, said pubhr the date shown in 
the abovti, required by the 
Act of As, 1912, embodied in 
section 41 Laws and Regula
tions, pri>everse of this form, 

1 to wit:
1. That eg addresses of

the publlEor, maS&ging editor, 
and busir^gers >re: 
Publisher BoczlPwski-Co.
South &Mahai#y City, Pa- 

Editor: Rzkows‘1,
W. Mhanoy St.
Mahadr City, Pa, 

Business J w. D. 'oezkowski, 
J8 W. JPhanoy St. 
Mahanr City, Pa.

2. That ,rs are
W. lowski, 

338 W. Mai, MahasT Cly, pa.
V- Lwski, 

336 W. Mat Maham City, pa.
3. That oryn bdholders, 

mortgagees^,. 8eclty hold
ers owning||ng i p cent or 
more of tbamount! bonds, 
mortgages, w secufes are; 
(If there ar0 Btate)!one.
W. D. BOCiq, Busis Mgr. 

Sworn to aįribed hre me 
this 1st dayober 19: 
[SEAL] 3. s. P4LEY 

Notary He
• My Commissj.es Marcl937.

Gyveno karta biednas ber
nukas, vardu Jonukas. Gyveno 
jis ,su savo motina. Vakarais, 
kada ugnis degdavo ant pry
žados o puodas su kosze virė 
ant tos ugnies, motina papras
tai pasakodavo Jonukui invai- 
rias pasakas jau tai apie toli
mas karalijas, tai apie milži
nus žmones, tai apie mažuosius 
didėlėmis barzdomis žmones ir 
daug kitu. Tie mažieji žmones, 
pagal motinos pasakojimu, ne- 
kenezia ir baudžia piktus ir ne
paklusnus žmones, ypacz vai
kus bet darbsztiems ir geriems 
daug gero daro. Motina dar 
pasakojo kad jie taip-pat pa
deda visiems kurie in kokia 
nors nelaime patenka. Net ma
žus paklydusius girrioje vai
kus nusivesdavo in -savo ruma 
ir apredydavo juos 
rūbais ir duodavo 
valgius valgyti.

Jonukas placziai
akis klausydavo motinos pasa
kojimu. Kosze tuomet jam ro
dydavosi labai negardi ir per 
vakariene visai nenorėdavęs 
jos valgyti. Jam labai norėjosi 
patekti pas mažuosius žmones 
kur galėtu iki soeziai privalgy
ti visokiu gardžiu valgiu.

II.
Karta vakare, kada laukia 

staugė žiemos vejas ir krito 
sniegas dideliais gabalais, mo
tina vėla pasakojo apie puikia 
mažųjų žmonių karalija. Kaip 
tik pasaka buvo pabaigta ir 
kosze suvalgyta, Jonukas su 
motina tuojau npeję gplti, Bet 
bernukas ilgai negalėjo užmig
ti : jis svaljojo apie tai, kaip yra 
nuobodu gyventi biednoje pir
kelėje ir kasdien pusrycziams, 
pietums ir vakarienei vis val
gyti kosze. O, kad jis galėtu 
gautis pas mažuosius žmones, 
tai butu kas kita! Sztai kas tai 
in Įauga subildino: kas tai sto
vėjo už lango ir žiurėjo in pir
kia.

—- Mama! — suszuko bernu
kas, — mama, kas ten stovi už 
lango?

—■ Ak, tu kvailiuk: tai pusto 
sniegą in langa, — atsake mo
tina, apsivertė ji ant kito szo- 
no, užsitraukė ant galvos pa
talus ir vela užmigo.

III.
Vis tamsiau if tamsiau darė

si pirkioje. Ant pryžados ir 
anglys nustojo žariave; tik vie
nas spingstantis taszkas spin
dėjo pelenuose. Jonukas nega
lėjo atitraukti akiu nuo to 
spingstanezio taszko. Ant galo 
jam pasirodė kad jis jau toli 
nuo savo pirkios, visai vienas 
tamsiam miszke ir tik toli — 
tolį tarp medžiu buvo matyt 
spingsantis taszkelis: matyt, 
tai miszko buvo žiburėlis ko
kioje nors pirkelėje. Norėjo 
Jonukas eiti prie to žiburėlio, 
bot miszkas buvo taip tankus 
kad negalima buvo nei žings
nio nužengti. Jis atsisėdo ant 
sniego gabalo. Staiga pakilo 
jis augsztyn drauge su tuo 
sniegu o vejas tuojaus eme 
neszbi ji in spindanezio žiburė
lio szali.

Besiartinant prie žiburėlio 
jis vis darėsi aiszkesnis ir di
desnis. Ant galo Jonukas pa- ' 
mate kad toji szviesa krito isz 
szviesiai apszviesto, puikaus 
rūmo lango. Prie rumu dura

Pamislino jis vienas sau kad 
jeigu ji graži ir patinka szi- 
tiems žmoniems tai geriausia 
jam yra apsivesti su ja.

— Taip, ji taip puiki ir 
skaisti kaip dienos szviesa, — 
atsake mažieji žmones.

— O ar ji gera taip-pat? — 
vela paklausė Jonukas.

— Taip, gera kaip angelas.
— Na, tas gerai, — pamisli

no Jonukas.
— Tu gyvensi su kunigaiksz

te szitame rūme, sėdėsi ant sos
to szale jos: bet tu to viso nu
stosi jeigu nors karta pameluo
si.

Nemislykite kad asz inpra- 
tes meluoti, — paszauke už
gautas Jonukas. — Mama vi
sados man kalbėdavo kad me
luoti labai negražu ir geda. 
Bet pirma asz noriu žinoti ar 
man reikės czia kosze valgyti?

— To galima czia lengvai 
apsisaugoti. Mažieji žmones 
valgo tik plonus blynelius ir 
keptus žvirblius o isz ryto val
go visokius saldumynus.

praszyti kad Jonukas nors 
kiek užkastu. Toks būdavo ma
lonus kunigaiksztes praszymas 
kad Jonukas negalėdavo jos 
nepaklausyti ir vela valgyda
vo.

Labai jis bijodavosi kuo 
nors užrūstinti savo gerąją 
mažyte kunigaikszte. Czia tik 
jis sau mislydavo kad ji daug 
geriau padarytu jeigu ji palik- 

I tu ramybėje, jo nekliudytu ir 
mažiau juo rūpintųsi.

Viena karta, kada kuni
gaikszte eme raginti, Jonukas 
supyko ant kunigaiksztes. Ji 
tuojau pradėjo verkti. Taip 
jam dabar buvo nesmagu kad 
jis užvis geriau norėtu persi
skirti su visais savo brangu- 
mynais ir vela sugryžti prie 
savo motinos bet apie tai ne- 
iszdryso pasakyti mažiesiems 
žmoniems. Mažieji žmones, pa
mate kad Jonukas supyko o 
kunigaikszte verkia, prisiarti
no visi prie ju ir nulenkia gal
vas priesz berniuką, szypsoda- 
miesi paklausė ar tik ne apie 
savo motinos kosze kuni- 
gaiksztis svajoja? Jonukui bu
vo sarmata prisipažinti nes 
vieszpataudamas jau suspėjo 
in puikybe pasikelti ir su pa
niekinimu atsake “ne!”

Isz karto viskas pražuvo: ir 
rūmai ir kunigaikszte ir ma
žieji žmones; aplinkui pasida
rė tamsu, kaip maisze.

Kada jau apie viską buvo 
susitarta, aprengė Jonuką pui- 

, kiais rubais ir nuvedė ji in ku
nigaiksztes kambarius. Ant 
galvos kunigaikszte turėjo 
auksine karūna ir ilga nuome
tą kurio galai net žeme sieke. 

, Kada Jonukas atsisėdo szalia 
kunigaiksztes ant sosto, rau
donu maszastu iszmuszto, pri- 

. siartino tada mažieji žmones ir 
nulenkė galvas sveikino juodu 
su vestuvėmis ir linkėjo lai
mingo ir ilgo gyvenimo ir 
vieszpatavimo. Visas tas iszro- 
de Jonukui gana juokingu. O 
kunigaikszte! Jonukas patiko, 
net pasirodė jis jai gana malo
nus. Czia gyventi Jonukui ro
dėsi geriau negu valgyti kiek
viena diena kosze nuskurusio
je motinos pirkelėje.

Perėjo kiek laiko ir viskas 
buvo puiku ir gerai. Cukrai- 
niai ir keptieji žvirbliai o taip- 
pat ir kiti valgiai taip buvo 
gardus kad Jonukas valgė ir 
valgė.

Mažoji kunigaikszte taip- 
pat jam patiko nes buvo links
ma ir graži mergaite.

Bet sztai laikas bego ir Jo
nukui pradėjo visa tai nusi
bosti; ko tai eme ilgėtis o ko— 
jis ir pats nežinojo. Prisiminė 
sau Jonukas motina, jos bied- 
na pirkele ir puikuji puodeli 
su kosze.

— Kosze, teisybe pasakius, 
kartais isztikruju nebloga, — 
isau pamislino, — butu visai ne- 
proszali kartais jos iki soeziai 
pavalgyti.

Bet jam buvo geda tame pri
sipažinti mažiesiems žmoniems 
'ir visados stengėsi nuduoti 
linksma veidą. Kaip tai navat- 
na dabar jam nei plonieji bly
neliai, nei keptieji žvirbliai, 

_______o . ___  _ __ nei kiti saldainiai pradėjo ne- 
snielgas su Jonuku nusileido' patikti ir būdavo tokiu dienu 
ant žemes.__________ ( kati Jonukas, sėdėdamas už

— I . —J . i j

— Tu melagi! — pasigirdo 
koksai tai balsas. — Na ir su 
Diev. Tu nebranginai motinos 
koszes tai dabar ateis milžinai 
kurie žmones rija ir tave Suės.

Geriau insižiurejus Jonukas 
dabar pamate kad jis yra di
deliam miszke. Menulis iszlin-. 
dės isz už medžiu aiszkiai ap- 
szviete aplinkinius medžius ir 
vietas. Tuojaus Jonukas pama
te milžiną su baisiai didele laz
da rankoje. Milžinas ėjo sta- 
cziai prie Jonuko ir žingsnis 
po žingsnio vis ėjo artyn ir ar
tyn. Jonukas isz baimes vos 
ant kojų stovėdamas, norėjo 
pasislėpti už krumu. 'Staiga 
jis pajuto kad koksai tai sveti
mas žmogus stipriai ji sueziu- 
po savo galingomis rankomis.

— Dabar, — mane Jonukas, 
— atėjo jau man paskutine va
landa.

Tuo pat kartu didžiai nusi
džiaugęs iszgirdo Jonukas sa
vo motinos baisa. Truputi pra
vėręs akis jis pamate kad guli 
savo lovoje giliai in sziaudus 
insikases.

— Ka sapnavai, vaikeli? —- 
paklausė motina. — Tu verkiai 
per sapnus ir nenorėjai pabus
ti. Asz visa valanda stoviu ežia 
ir negaliu tavęs prižadinti.

Girdėdamas sziuos žodžius 
Jonukas pasiryžo visai atida
ryti akis. Tuojau persitikrino 
kad arti visai nėra nei mažųjų 
žmonių nei milžinu kurie jį 
taip pergazdino ir pasidarė 
jam ant szirdies lengva ir ra
mu.

— O, isztikruju szioje pirke
lėje labai gera,” — pamislino 
sau Jonukas.

Dege sukurta ant pryžados 
ugnis. Ant ugnies virė puodas 
su kosze. Koszes kvapas dabar 
jam užvis malonesnis, tuojaus 
pasiekė ji lovoje. Labai norėjo 
Jonukas dabar koszes.

—- Getai svecziuose bet na
mie daug geriau; mamyte ir 
jos pirkele malonesne ir geres
ne negu kunigaikszte ir jos 
auksinis rūmas, — pamislino 
sau Jonukas.

r
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KALTININKE
! Ir pirma karta po juodvieju 
Mpsivedimo jis ja paliko viena. 
Jr sziuom kartu jis pasinaudo
jo laisve ir tik ryte pargryžo 
namo. Jis nebuvo visai girtas 
bet vis-gi driovejosi savo žmo-1 
Uos ir norėjo užslėpti savo pa
rėjima. Ji-gi dvejodama ar pa
keis vyras ar ne,pamaczius ji 
nurimo ir vela keletą dienu bu- 
yo pas juos ramu ir tyku nors 
galutinai tas pirmas susiremi- 
Jnas neiszdilo isz juodvieju 
kzirdžiu.
! Apart to, Ona nevisiszkai pa
sveiko, gydytojas sake kad ji 
Negerai sergsti save. Ir in ta 
trumpa laika ligos ji ant kele
tą metu susenėjo, kas ja labai 
kankino.

Viena ryta Pranciszkus, pa
lmes jos nuoga ranka, tartum 
pirma karta pamatęs jos su
džiūvimą, suszuko: “kokia tu 
likai džiūsna.” Ji tyliai didė
lėmis savo akimis pažvelgė in 
ji o po tam, kada jis iszejo m 
fabriką, pasirėmus ant mergai
tes lopszio graudžiai, grau
džiai apsiverke.
■ , Dabar jos vyras nenorėdavo 
Vakarais sėdėti namie ir va
dindavo žmona eiti pasivaiksz- 
įezioti bet ji būdama liguista, be 
to, ir vaikas sirguliavo, kuri 
jiebeturejo pas ka palikti, sė
dėdavo namie o vyras iszeida- 
•vo.

Ir taip kiekviena diena. Pa
galinus, net nustojo klausinė
jas jos ar ji eis vaikszczioti, 
parejas isz fabriko, nieko ne
sakydamas nusiprausdavo, 
persiredydavo ir iszeidavo.

Ona nemokėjo pririszti vyra 
prie saves. Kaltindavo ji visa
me, -iszmatinodavo ir • tuom da 
labiau suerzino ji taip kad jis 
suvis nustojo eiti namo ir sta
čiai isz dirbtuves traukdavo 
gmuklen.

Ir vargsze motere per kiau
ras dienas ir vakarus sėdėdavo 
yiena namie, svajodama apie 
jsavo likimą, nekarta ji dabar 
atsimindavo prasergejimus ir 
atkalbinėjimus buvusiu ponu 
ir su baime, kankindama save, 
Žiūrėdavo in veido raukszles.

Viena vakara ji užtemijo pas 
jsave žila plauką ir su iszgas- 
cziu pamislijo apie tai jog jos 
yyras turi tik 24 metus ir vir
pančiomis lupomis pradėjo 
skaitliuoti kad kuomet vyrui 
SĮieis 30 metu ji bus sena senu
ke o jis pacziame smagume.

Bet nevėizdint in tai, ji vis 
mylėjo savo Pranciszku ir ti
kėjosi sugražinti ji. Metus in 
pzona visus dvejojimus, ji vie- 
pa karta nuėjo su savo vyru in 
glude.

Visi jos vyro sėbrai jai ne
patiko bet ji tylėjo: tik tuomet 
kuomet vienas isz ju baikau- 
damas pasakė jog Keleris atsi
vedė bobuke, ji, grasindama 
Vyrui, pernevale reikalavo kad 
tasai atkerszytu už tai tam 
drąsuoliui.

Pranciszkus iszpilde jos no
ta ir pranesze jog niekados ne
leis pažeminti savo žmona bet 
einant namo pradėjo bartis 
įkad ji pykina jin su draugais. 
Ona led tik susilaikė nuo pik
tumo bet tylėjo ir ramiai ėjo 
ązalia vyro. Ir nuo tos dienos 
ji jau daugiau nebeejo su vyru 
jn alude.

Ir vėla vienu viena pasilik- 
. davo namie su savo mažutėlė 

unkrele. Dainuodavo jai dai
nas, žaizdavo su ja, o pati daž
nai svajodavo apie jaunystes 
dienas, kada ji dar buvo neve
dus ir tarnavo be jokios rupes-

tiniai kapeikai paimta.” Į prie visko, nustojįmeziu vilties ’dinanf, pastovėjo ji, laimingai 
Ona nuėjo in policija pra-jin geresne ateiti, jin jo likimo nusiszypsojo, dėlto, kad nore-J 

neszti apie tai, nenorėdama ■] 
tuom aptemdinti savo vyra.

Vėliaus nuo vyro draugu ji 
sužinojo kad jos vyras jau se
niai susinesze su jauna, labai 
gražia fabriko darbininke ir 
pastaruoju laiku kaž-kur su ja 
dingo.

Jai labai pagailo vyro ir 
driovejosi delei jo bet ir neno- ma, tas viskas tui but labai Elbgofo szeimininka, *pas kuri! 
re jo niekam savo skausmą isz- aiszku. Tokiuose tsistikimuo- ji gyveno ir luotininka, kuris 
lieti.

Pardavus nekuriuos daigtus, 
ingytus nuo jos buvusiu ponu, 

‘ji pilnai atsilygino su savo 
skolininkais. Po tam persikėlė 
in mažesni kambarį ir be jokio 
savo sveikatos pasigailėjimo 
ėmėsi už darbo kad galėtu pri- 
dereneziai iszmaitinti savo 
dukrele.

Isztisus metus ji kovojo su 
savo žiauriu likimu, budėda
ma tame mažame kambaryje, 
kame tilpo tik viena lova, sta
las ir kede, kitokiu baldu jau 
ji nebeturejo. Ir tvirtai, doros 
takais stengėsi pramuszti sau 
kelia in gyvenimą bet niekas 
negalėjo tikėti kad suliegusi 
senute gali atlikt koki nors 
darba. Sunkiose gyvenimo va
landose, kuomet jokiu budu 
negalėjo surasti sau darba ir 
tuomet ji jokiu budu nenorėda
vo persiskirti su savo mergai
te.

Ir kaųj-gi? Juk vienintele 
kas liko jos gyvenime, kas su
teikė jai laime ir norą gyventi 

-— tai ta mažiutele, keturiu 
metu mergaite, kuri delei savo 
liguistumo, atrodė trijų metu 
kūdikiu.

Ir ta mažytėlė gyvybe buvo 
Onos visudidžiausia jos laime. 
Jai rodėsi kad ji ta mažytėlė 
gyvybe turi pridengti savo ku
liu, krauju ir bijodavo nors ant 
minu tos nuleisti nuo jos akis. 
Jeigu kas Onai but patarė tos 
menkutes esybes gyvybe nusi
pirkti sau laime, tai butu iszsi- 
žadejus visu gerybių bei bran
genybių sziopasaulio, bile tik 
pasilikti prie savo kūdikio.

Ir tokiu budu mergaite ken
kė jai o ji mergaitei; ji visur 
nesziojo savo kūdiki, maitinosi 
kuoblogiausiu valgiu nuody
dama save ir kūdiki. Szeimi- 
ninke sznairavo in ja jog ne- 
szasi prie darbo mergaite, ku
ria visi laike už jos anūke.

Bet ji negalėjo persiskirti 
su ja. Mergaite sirguliavo ir 
menke j o ir diena nuo dienos 
ėjo blogyn. Tuomet motina ap
leisdavo darbo dienas o kadan
gi ji in laika nepristatydavo 
arba tai jai suvis nustojo davė.

Ir tame laike, baisiausio var
go ir bado, viena bevaike szei- 
myna pasiūlė jai kad ji atiduo
tu savo mergaite jiems iszauk- 
lejimui. Bet motina nei svajo
to apie tai nesvajojo ir mergai
tes neatidavė.

Viena karta, susitikęs ja ant 
gatves gydytojas, kuris pir
miau ja gydė, pamatęs isz- 
blyszkusi kūdikio veidą, pata
rė mergaite atiduoti in vaiku 
prieglauda.

Nuo tos dienos Ona pasida
rė baikszti, tartum ja visi pra
dėjo persekioti ir jai atrodė 
jog visi nori atimti isz jos ta 
vieninteli kūdiki.

Vienai szvelniai labdaringai 
poniai, atėjusiai Onai suteikti 
pagialba, ji parode duris. Pa- 
szialpa nuo draugijos ji neno
rėjo imti ir nieko neinleisdavo 
in savo szalta tuszczia kamba- 
riuka.

Žmogaus gyvenime isztinka 
tokios nusivilimo valandos ku-

ties pas tuodu senukus valdi
ninkus. Atbudus nuo svajonių 
ir pažvelgus in savo iszblysz- 
kusi kūdiki, ji j’ausdavo kad 
nors ji pati liguista ir verta 
pasigailėjimo bet už jokias pa
saulio gerybes neiszsižadetu 
savo dukters.

Ir ilgai, ilgai, pilnomis 
džiaugsmo akimis, žiūrėdavo 
in savo kūdiki, pasiimdavo ji 
antklodėmis ir dainuodavo dai
nas.

O tėvas tuom tarpu vis vė
liau ir vėliau sugryždavo nak
timis. Parejas-gi tuoj parvirs- 
davo ant lovos ir reikalaudavo ‘ 
vandens kad užgesinti karszti. 
Nelaiminga motina tyliai pa
guldydavo savo kūdiki in lop- 
szi o pati pakėlus vyro galva 
pagirdydavo vandeniu bile tik 
jis nekeltu triukszmo kad ga
lėtu ramiai miegoti jos dukre
le.

Po tam apsirgo kūdikis ir 
motina dienomis ir naktimis 
sėdėdavo szale lopszio sergėda
ma ji. Tevas-gi suvis dingo isz 
namu. Jis pasakė jog negali pa
kelti tu nuolatiniu aszaru ir 
skundu ir iszejo sau. Pinigu 
jau nuo seniai jis jai nedave, 
taip kad Ona turėjo pasisko
linti pas kaimynus.

Ji pinigus skolino ,su ramia 
sanžine nes žinojo jog gales 
sugražinti nes buvo jos sutau- 

. pintu pinigu kasoj.
Vyrui nesugryžtant in na

mus viena diena, kita ir visa 
;sanvaite, ja apėmė baime ir ji 
nuėjo pažiūrėti in fabriką.

Ji butu seniai taip padarius 
bet, pagijus vaikui, pati susir
go. Nuvargusis kūnas, suskrio- 
dyta jos szirdis troszko ramu
mo ir pasilsio. Kad tik nema
tyti vyro girto, kad tik nakti
mis neatidarinėtu duru kada 
jis girtas svyruodamas bel
džiasi priemenėje. Nežiūrint in 
tai jog gydytojai uždraudė jai 
keltis, nežiūrint in visa silpnu
mą vis-gi ji atsikeldavo, kada 
pradėdavo verkszlenti mergai
te bet vyrui nesikeldavo.

Fabrike ji melde paszaukti 
jos vyra bet jai pranesze jog 
keletą sanvaieziu kaip jis ežia 
nedirba nes pastaruoju laiku 
nevisada laiku ateidavo in dar
bą, blogai dirbo nes dažnai gir
tas būdavo per tai ji paliuosa- 
vo.

Vargsze motere svyruodama 
parėjo namon pas savo kūdiki 
— pas vienintele kas liko jos 
dar gyvenime.

Ji nusprendė laukti, laukti 
kol vyras pareis o kad jis su- 
grysz tai ji apie tai neabejojo.

Prisiėjo pasiimti isz taupo
mosios kasos pinigu, atlyginti 
kaimynams skolas po tam susi- 
jeszkoti koki nors užsiėmimą 
kad galėtu pati maitintis ir 
mergaite szlaikyti.

Ji buvo insitikinus kad leng
vai pernesz visas nuoskaudas 
ir vargus vardan savo mylimos 
dukreles. Viską apmansezius ji 
nuėjo in spinta jeszkoti knygu
tes nuo skolinamos taupančio
sios kasos. Iszverte visa spin
ta, kratė visus daigtus bet 
knygutes nerado.

Baime apėmė ja visa, pažiu
rėjo už spintos, atstūmėjo ja 
nuo sienos, pakilnojo dekius, 
kuriais buvo isztiestas kamba- 
ris, jeszkojo virtuvėje, griozde 
kūdikio lopszyje net iszarde ji 
ir lova, iszverte visus mergai
tes baltinius bet knygute nuo 
skolinamosios, taupamosios 
kasos neatsirado.

Tada ji nubėgo kason ir pa
sakė savo knygutes numeri. 
Valdininkas, peržiurėjas kny
gas atsake “Viskas lyg pasku- rios ji padaro aklu ir kurczįu

pagerinimą.
Tokiomis valandomis jos sie

la prislėgta, ji mėtojo tikėjus 
in geresni iszejima

Mums, stovintoms auksz- 
cziau gyvenimo verpeto, tas 
viskas nesuprantana. Bet žmo- 
niems papuolusiens in labai 
sunku ir neiszeinma padeji- a

jo suteikti už vis didžiausia, 
geriausia gyvenimą vaikui, pa- 
bueziavo ji...

Stipriai prispaudė Valka) 
prie savo krutinės ir ženge 
prie laimes ... prie tusztumos.. |

Atbudus, prabuvus tarytum 
rojuje, kaip jai atrodė, pamate 
apie save svetimus žmones:

ji gyveno ir luotininka, kuris
se nelaimingųjų sila užgula ir isztrauke ja isz vandens. Pra- 
kokis 'slogutis, jiinustoja sa
vo valios, tarytai suakmenė
ja kad pasidaro <li ir kurti;
prie viso ko.

Tokiuose atsitiknuose žmo
gus nustoja tikejio in pagial- 
ba ir in visa ka.

Vėlybam rudyje, viena 
szalta ryta savo nivilime dre
banti motere pade prasižen
gimą.

Nuo bado jos apno protas. 
Kūdikiui ji atida paskutini 
kąsni duonos, pati prisiren
gė pabadauti. Pil jai pasze- 
lusiai pradėjo škdeti, galu 
gale, reikalaujant Igio, juo
dos mintys ja apen

Atsitikimas Isz Gyven
imo Garsaus Daininin

ko Karoso

dėjo grabaliodama jeszkoti sa
vo kūdikio bet nesurado jo...

Paklausė apie ji bet niekas 
neatsake jai.

Jai sugražino gyvenimą o 
kūdiki ji nuskandino. Ir ji, mo
tina, liko jo užmuszeja.

Žiaurus likimas, aptemdes 
nelaimingosios protą, ir ežia 
atsisakė jai nuo malones — ne
norėjo atimti vienu kartu jai 
ir jos kūdikiai gyvybe.

Dabartiniame laike ji pilnai 
ir aiszkiai supranta savo liki
mą, ji supranta, kad pati atg
inė nuo saves kas riszo ja su 
gyvenimu.

Ir asz manau, jeigu apkalti- 
turi

> reikszme bausmes tai ji bus 
taip sunki kaip joki s instaty- 
mas negali suteikti.

Ona Keller reikalauja nuo 
mus mirties bausmes, dovano
kit jai ir bausme—gyvybe!”

Prisiekusieji nuėjo tartis. 
Kuomet sugryžes virszaitis 
garsiai skaitė klausymus, visi 
susirinkusieji atydžiai klausė.

Atsakymas -skambėjo, jog, 
Ona Keller, laike savžudystes, 
buvo nepilname prote.

Visu žvilgsniai mėtėsi ap
kaltinamosios linkui.

Ji buvo apalpusi. Galas.

Ji pasisziausze esz visa namasis nusprendimas
žmonija, kaltino tmguosius 
kurie daleido jai m isz ba
do ir kaltino viso 
da, acziu kuriam 
paežio j žemumoj.

Kaltino Dievą, 
tiesia jai rankos likimui 
pagialbos.

Po tam pradėjo m At apje 
savo kūdiki: ar-gi iri buvo 
skirtas toks nelaimi? liki
mas, kaip ir jai. Ar į nors 
prasiszypsos laime raitei, 
netekusiai spėkų ir sMtos.

Visa valia gyven, jos 
gyvybes spėkos, viskli, ka 
mes žmones, užlaikommir- 

' ežiai ir už ka kom Iki ga
lui gyvenimo: vi tai pas 
ja isznyko, sielojir apie ja 
vieszpatavo tamsdis.

Mirtis perstojai baisia, 
jai atrodė mirtis u tai lau
kiamu, pageidau draugu 
ir Ona pasuko 1 peš.

Letai ėjo ji, ks kūdikis 
spėtu su ja ir leperdaug 
nuilstu. Tyliai iilo ji in 
mergaite:

— Mes einanilseti, ma
no brangioji ir ilgai mie- 
gosim.

Nuilsės kud džiaugėsi 
pasiulintu mo ramumu. 
Vandens sziurias jai isz 
tolo buvo girdi vandens 
sziurszejimas jode tokiu 
szvelniu. '

Ir artinantfe vandens 
iszsiblaszke jos abejonės 
ir ji persitikrit gerai pa
darys iszgclbezo mergai
te nuo kartaųno ir bai
saus gyvenimmet ji isz- 
vydo upes (a, tingiai 
plaukianti v, jos nu
sprendimas 1 neisznyko 
bet dar tvirto nusitvė
rė ir tas s#ii'induo Onai ; 
atrodė saMiiliojancziu 
prie saves,siis pasiliuo- — 
savima nu’ Vrgu:

— Eik 
biedni nuMs, kuriems 
gyvenimą s vien tik 
■skausmus^] ant žemes 
nebeliko oklties, eikite 
in manou^ nuplausiu 
visus jui va

Ji pale • ant ranku, 
szilcziatji ^jo, stipriai 
apglėbi311 nunesze ji 
pro szf Elpro nameli 
biotini0 it> prie prie- 
plaukc

LetP11£fc° tiltu po 
kuriupentyliai sziur- . 
szejo įduiute, nesiju-

liūlio re- 
Hteidure

ks neisz-

Mano rūteles, pas vaita nusi
valkiokite,

Dykai dolerius nemetykite,
Baltimoreje bobele apskundė 

viena vaikina,
Na ir užmokėjo kasztus 

padlina,
Oj kvailei, kvailei tieji vyrai, 
Kad neduoda in kaili bobai.

Geriausias draugas žymaus 
dainininko Karuso, buvo 
Schurmanas, kuris savo atmin- 
imuosia apie Karusa, apraszi- 
neje sekanti nežinoma del pub
likos atsitikima:

Karuso tanikei atsilankydavo 
pas savo prieteli ir praleisda
vo daugeli valandų su juom pa
sikalbėjime. Tula diena, kada 
tai atlankė savo prieteli, in pa- 
kąju inejo Schurmano asztuo-
niu metu sūnelis. Ilga laika 
insižiurinejo in veidą didžiojo 
dainininko ir ant galo prakal
bėjo in ji:

— Ar tai teisybe ka man 
kalbėjo tėvelis kad ponas esi 
garsiausiu dainininku ant svie
to 1

Karosas nusiszypsojo kal
bėdamas :

— Ar niekados negirdėjai 
mano dainuojant ?

Mažiulelis pakratė galvele 
ant ženklo kad ne.

—• Jeigu nori, tai gali eitis 
ryto in opera.’ Prisiunsiu tau 
bilietą už dyka.

Mažulėlis pakratė su galve
le.

—• Ant niek man tas prisi- 
duotu. Perstatymas operoje 
prasideda asztunta, valanda, o 
asz tame laike turiu eiti gult.

— Na, tai nėra kitokios ro
dos,—nusijuokė' Katras©,— pa
teik rytoj anksti pas mane in 
koteli, tai asiz tau padainuosiu, 
kad galėtum pats persitikryti 
ar tavo tėvelis kalbėjo teisybe 
ar ne.

Ant rytojaus paženklintoje 
valandoje mažas Schurmanas 
radosi Karuso kambarįje. Ka
ruso pasodino maža sveczia ant 
minksztos kėdės ir mane pradė
ti savo koncertą, kad sztai in 
pakaju inejo tėvas mažo sve- 
czio.

—‘ Perpraszau szirdingai, 
atsiliepe Karosas, — Czionais 
atsibus koncertas tiktai del ta
vo sūnelio,—jeigu nori girdėti 
mano koncerto, tai bilietas 
kasztuos tūkstanti franku.

Tėvas juokdamasis iszejo isz 
kambario. Karosas užrakino 
duris ir pradėjo dainuoti “La 
Tosea.” Vaiko alruiesia pasi
rodė džiaugsmo aszaros.

Po kokiam tai laikui mažas 
sveczias paszoko nuo kėdės ir 
pagriebęs ranka Karoso sukli
ko:

— Ak, man tėvelis mažai 
apsako apie poną, tavo daina
vimas yra daugiau ne kaip pui-

L kus!
Susijudinęs Karuso pabu- 

cziavo mažiuleli szirdingai ir 
padainavo jam da kelis szmo- 
telius. Po tam apsakinėjo 
Scliurmanui, kad neikad savo 
gyvenime nesijautė teip susi
judinęs, kaip tada, kada laike 
dainavimo paregėjo aszaras 
aikysia mažo vaiko. “Tai bu
vo didžiausias pripažinimas 
mano dainavimo koki kada ap
turėjau savo gyvenime. Tik ta
da persitikrinau, ka tai ženk
lina būtie artistu. Ne joki plo
jimai delnu ne garbes, man teip 
ne buvo miela kaip mažiulelio 
aszaros! —F.B.

Buvau ana diena Vilkes- 
beriuose, 

Kuris guli paviete Luzernese, 
Kada ana diena smarkei 

palijo, 
Vienas kita isz stubos iszvijo.

Vieni isz kitu pradėjo juokus 
daryti,

Ir vienas kitam marszkinius 
draskyti, 

Tokiu juoku niekas nepagyrė, 
Ba munszaines už daug

, iszgere.
U-gi draskėsi kiek kas galėjo, 

Pakol drabužius ant saves 
turėjo, 

Isz ko Amerikonai labai 
piktinosi, 

Isz kvailumo Lietuviu labai 
stebėjosi.

Visi ant tuju sorkiu žiurėjo, 
Didele kuopa vaiku priėjo, 

Purvais mėtyt pradėjo, 
Kokis tai girtas atėjo su 

neregiu, 
Ir kelios moterėles atėjo, 
Pradėjo juokus daryti, 

Neregiui kamzole draskyt, 
Isz ko juoku daug turėjo, 

Bot neregįs apsigint negalėjo.
Nekurios taip insidrasino, 

Kad net po ulyczaite vaikėsi;
Nors czionais yra didelis 

skaitlis Lietuviu, 
Bet daug yra ir girtuokliu.

❖ ❖ ♦>

Pennsylvanijoj priviso dak- 
i tarų, 

Ir visokiu burtininku, 
Vieni su stebuklingom gy

duolėm, 
Kiti su eudaunom knygelėm.
Kaip iszduota pinigą galima 1 

susigrąžinti, 
Ir kaip sau mergina prisi

vilioti.
Tik ant svieto visokiu kvailiu 

, atsiranda, 
Kuriems toki szposai patinka, 

Brangei už toki mokslą
I užmoka, 

Ir isz džiaugsmo net kazoka 
szoka, 

Kad vyreli raganaut dabar 
galės, 

Dirbti daugiau nereikes. 
Apgavikas ant to apsirinka, 
Nes daug kvailiu atitinka, 

Kurie iszduoda daug pinigu, 
Del raganiszku knygų. 

Raganius gera bizni varo, 
Isz to sau nieko nedaro, 

Ir niekam neduoda ne gero;
Tai tau triksas, 

Bus ant sziadien viskas, 
Turiu in Pittsburga važiuot, 

- Puikiu dalyku ten dažinot,

Q

U

Panes jus,

GERIAUS SU RANKA NE 
KAIP SU LIEŽUVIU.

2,000 TIKIETUKU TIKTAI 
UŽ $1.25

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

GM 
QO

CM

Draugyjos kurie rengia Balius, szo- 
kius, vakarienes ir t.t reikalaudami 
tikietuku del gerymu ir užkandžiu, 
galite gauti tokius tinkamus tikietu- 
kus po $1.25 už voleli ant kurio ran
dasi 2,000 tikietuku, numeravoti ir 
iszdrukuoti dviejuose spalvuose ant 
abieju pusu tiktai už $1.25 už rolsa. 
Prisiuskite drauge ir užmokesti ant 
adreso:

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank 
kampas main ir centre st. 

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauais Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia, Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- įSy 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos . . 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Motina in sūneli prie stalo: 
— Jonuk, nesiek per s'tala, ar
gi neturi liežuvio?

Jonukas: — Taip, mamyte 
turiu, bet mano ranka ilgesne 
kaip liežuvis.



Lehigh Valley S ervice
ekskurcija in

NEW YORK NEWARK
Nedelioj 4 Octoberio

WORLD SERIES

GIANTS
su

YANKEES

Specialiszkas ekskursinis treinas
Leave 

(E. S. T.) 
. 3:55 A.M. 
. 4:06 A.M. • 
. 4:26 A.M. 
. 4:49 A.M. 
. 4:57 A.M. 
. 5:01 A.M. 
. 5:15 A.M. 
. 5:19 A.M. 
. 5:28 A.M.

Round 
Trip 

$3.55 1 
$3.45 < 
$3.25 I

$3.15 
$3.10 : 
$3.os : 
$2.75 
$2.75
$2.75

MOUNT CARMEL. 
CENTRALIA..........
SHENANDOAH ... 
MAHANOY CITY ... 
PARK PLACE........
DELANO................
McADOO.................
AUDENRIED.... 
HAZLETON..........

YANKEE STADIUM
New Yorke

Grįžtant atgal Nedėlios vakara
Pirkite tikietus isz laiko

Nedelioj 4 Octoberio

1:30 valanda popiet
Lehigh ValleyRailroad

CUic Route of The Black Diamond.

ŽINIOS VIETINES
— Pereita Subata Airiszįu 

bažnyczioje likos suris-ztas 
mazgu moterystes Vincas Iso- 
da, sūnūs Petro Isodo 534 E. 
Mahanoy ulyczios, su Rita Gol
den, dūk tore inspektoriaus ka
syklų. Jaunavedžei apsigy
vens mieste.

—■ Nėkurie musu skaityto
jai randasi su karsztu budu. 
Vos valkas pasirodo su “Sau 
le” prie durn iai nesulaukia pa 
kol jam paduos laikraszti, bet 
isztrauke. isz ranku, kad net vi
sas pundas jam isz ranku isz- 
puola, o nežino, 'kad vaikas tu
rėjo daug darbo sudėti pakalei- 
na laikraszczius pagal numa
rins. Turėkite kantrybia.. 
Vaikas nesziodamas laikraszti 
per diena kad intikt visiems ir 
vaiko privalumas yra atneszti 
laikraszti ir inmesiti in duris, o 
jeigu durys užrakytos, palikt 
laukia prie duriu bet už ta ne
atsako jeigu Taikrasztis dings
ta. "A\ k >4

— Dagiridome kad kokis 
tai paeziuotas vyrukas su savo 
prisiimta meiluže, kada ėjo va
kare pasivaikszcziot ant arti
mo kalnelio, pataikė in butle- 
geriu angline skyle ir paeziuo
tas jaunikis su savo mylima 
inpuole. Kokiu budu jie isz tos 
skyles iszsigavo, tai nedažino- 
jome. O gal ateityje atsinores 
tam szpieliui meilingu pasi- 
vaiksztinejimu ir apgaudinėt 
savo pacziule ir vaikus, nes 
kaip girdėjome, tai mislino, 
kad ji pekla prarijo gyvu. 
Kas buvo? Vėl tai musu slap
tybe, bet jeigu matysime taji 
ženoeziu vela su jo mylima tai 
negalėsime ilgiaus užlaikyti 
slaptybes ir svietas dažinos.

—■ Mare Katurkiene, 504 
W. Spruce uly., užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo savo vy
ro Antano, kuris sziadien gy
vena Readinge. Porele apsive
dė 1922 mete ir persiskyrė 1930 
mete. Mare skundžia savo An
tanėli už pametimo josios.

— Panedelio diena suėjo 
metai kaip mirė gerai žinoma 
a. a. Mare Strielkuviene, kuri 
paliko savo szeimynele dide
liam gaileštije.

— Gerai žinomas saliunin- 
kas ponas Petras Stasiukonis 
isz West Hazleton, motoravo 
in Mahanoy City atlankyti sa
vo pažystamus ir draugus, ir 
prie tos progos atsilankė in 
redakcija “Saules,” kuria po
nas Stasiukonis skaito nuo 
daugelio metu ir turi dideli 
smagumą. Acziu už atsilanky
mą.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme mieste Elkton, Md., 
Juozas J. Pangonis, 21 metu, 
su Rosemary H. Caone (Ka- 
poniute), 18 metu, abudu isz 
Mahanojaus.

SHENANDOAH, PA.
—■ Gryždami namo in Jer

sey City, szeimyna Jankausku, 
likos skaudžei sužeisti automo
bilio nelaimėjo artimoje Pine 
Grove, Pa., apie 5:30 Panedelio 
diena. Antanina, pati Jono 
Jankausko, likos daugiaaše su
žeista ir randasi Locust Moun
tain ligonbuteje su sužeistais 
vidumis, jos vyrui Jonui 
iszlaužta koja o sunui Vladui 
sužeista ranka. Kokiu bu
du nelaime patiko, tai da ne- 
isztyrineta.

—■ Kokis tai Stasiukas 
Kunkel, norėjo nuszaut savo 
pacziule, kuri buvo priversta 
iszbegti isz namu vienmarszki- 
ne nakties laike. Palicija ji 
suėmė ir pasodino kozoje ant 
atvesimo. ’ Ant jo surado už- 
provinta revolveri.

—4 Jonukas Andrejauckas, 
16 metu isz Willian Penn, likos 
uždarytas kalėjimą už pavogi
mą brangiu žiedu, isz namo 
Strolienes. Badai žiedai buvo 
verti apie 700 doleriu (?). Vė
liaus žiedai likos surasti auto- 
mobiliujc.

Marlin, Pa.-Mare Margevicz- 
iene, 22 metu, likos nuvežta in 
Pottsvilles ligonbute, ant gydi
mo nuo žaiduliu kokius aplaike 
per automobiliu, kuri vare 
Stanislovas Boguczinskas, isz 
czionais. Mares drauge apsi
saugojo nelaimes. Szoferis 
tvirtina buk merginos ėjo plen
tu ir nemato ju prisiartinan- 
eziu. Po nelaimei, szoferis nu
vežė abidvi in Minersiville pas 
daktara, kad apžiūrėtu ju žai- 
dulius.

St. Clair, Pa., — Francizka 
Kricznoskiene, isz Schoentown 
pasiskundė Pottsvilles palicijei 
buk josios sūnelis Alfonsas, 18 
metu amžiaus, apleido namus 
su 65 dolereis kuriuos buvo su- 
siezedinus ant juodos valandos.

— Petras Kubilius nukrito 
nuo troko artimoje Pine Forest 
iszsilauždamas sau peti. Likos 
nuvežtas in Pottsvilles ligon
bute ant gydimo.

PARSIDUODA FARMA.

130 akieriu geros derlingos 
žemes, 8 kambariu namas, di
delis tvartas, 2 arkliai, 3 kar
ves, 1 bulius, 1 telyczia, 4 kiau
lei, 200 visztu, maszinos, misz- 
kai, užtektinai beganezio van
dens, pieva ir visi padarai. Pi
giai tik už $4,800. Seni žmo
nis turi parduot. Farma ran
dasi Beaver Valley. Atsiszau- 
kite ant adreso:

W. RUSCAVAGE.
517-519 W. Mt. Vernon St., 

Shenandoah, Pa. (Oct20

tr Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikys 
laikraszcziQ. Paskubinkite]__ _

“SAULE’’MaEanoy City, PS. v.SSį’

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

9 Q

JUOKAI Geras Iszaiszkinimas

Skaitykite “Saule
c

sapnuoja

Kompanija padare ta galemybe!

Nepamirs.jp pat ito, 
kad parisiu pomiru 
sunka yr: skani, lir 
maistingairkite dua- 
teluku — laikyte it 
stalo, okityėje.

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

NAUJAS DUBELTAVAS 
PUODAS, rundini krasztai ir 
lengvai iszczystyt. 1 kvorto 
didumo, buvo $1.75 dar $1.39. 
teipgi del 1 % paintes, 2 ir 3 
kvortų. Del 1 Yz kvortos buvo 
$1.95 Dabar tiktai po $1.59

PERKOLATORIAI, vienam 
szmote, lengvai iszczystyt. 
Nauji Bakelite rankine szesziu 
puoduku didumo buvo $2.25 
dabar $1.75. 4 puoduku didu
mo buvo $1.95 dabar $1.65. 
teipgi del 2 ir 12 puoduku. 8 
puoduku, sena preke $2.45 
Dabar tiktai $1.95

1—Lewis O. Barrows, Republikonasmris likos iszrinktas paskutiniuose rinkimuose I 
Maine valstijoje ant gubernatoriaus. 2—Viszkas didelis eroplanas, kuris nesenei atlėkė 
in New Yorka, isz Vokietijos. 3—Iszpanki gyventojai kurie iszbego isz savo tėvynės 
jeszkodami saugesnes prieglaudos ant Frauziszkos žemes.

Pakol The Atntic Refining

NAUJAS FRENCH MADOS 
PUODAS del smožinimo, su 
smagia rankina, negali Apsi
verst ant pecziaus, lengvai isz- 
mazgot, 3 kvortų didumo, sena 
preke $1.50 dabar $1.19, 2 
kvortų didumo, buvo $1.35 
Dabar tiktai 95c.

H E IN Z ; jį’.?

C’ustabdo O t? O PERSZALIMA 
n h ir ealszti 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptieko*4 
Bandykite “Rup-My-Tism” linimenta

Mes tikime kad tas dalykas ženklina kad ir jus galite 
tikėtis geresnio veikimo per naudojima tu trijų Atlantic 
Produktu.

“JUMBO” tris puodai vie
nam, 1 %, 2 Vz ir 3 kvortų di
dumo, lengvai iszczytyt, run- 
deni krasztai. Extra dugnai 
65c. Buvo $2.60 dabar $1.95.

GYLI SKAURADA, didele 
9 coliu platumo, drūti rankina, 
1 % coliu gili. Buvo $1.35 dar 
galite nupirkti tiktai už $1.00.

NAUJAS DUTCH MADOS 
PUODAS, puikiai ir drueziai 
padirbtas su Bakelite ranki
nėms, drueziai užsidaro. Tri
vet 30c extra. lYz kvortų, 
buvo $3.60 dabar $2.95

—• Imki merginos už a 
mato. 'Taiuikus patarimas. 
Asz ir miįi teip, kad gaut 
vyra amatka.

— Yra! labai puiku jei-1

Hear-Ever
R A HARD , . T H ĮC K SHE Ę T

ALUMINUM »

GREITAI SUSIPRATO.
Jauna pacziule kalba in sa

vo vyra: — Pasakyk man tikra 
teisybe, Vladuk. Ar tu turėjai 
priesz musu sZliuba kokia nors 
mylima ?

Vyras, susimaiszes: — Turė
jau, mano aniuoleli, (bet maty
damas kad pacziule net paba
lo isz piktumo, greitai pridė
jo) : — Bet ji jau yra mano... 
pati...

LAIKE SURASZYMO 
TESTAMENTO.

— Mano paežiai užraszau 10 
tukstaneziu doleriu.

— O jeigu antru kartu ji 
iszteketu, — paklausė advoka
tas?

— Tokiam laike užraszau 25 
tukstanezius doleriu. Puse del 
jos o puse del tojo vargingo 
asilo kuris ja paimtu.

O GAL JIEMS BUVO 
UŽDRAUSTA.

Daraktorius kalbėdamas apie 
pranasza Danielių, kuris buvo 
inmestas in urvą ant sudrasky
mo per levus, klausia vieno isz 
vaiku:

— Pasakyk man vaikeli, ko
dėl levai nesudraske pranaszo 
Danieliaus ?

— Gal but kad taja diena 
buvo Petnyczia, — atsake vai
kutis.

Ka Mores Kalba 
...pie... 

KitaMoteres

gu moterį daktarka, bet 
jeigu apsiiu, tai paszaukite 
vyra date. Tieji rakalei 
daugiausiiri isztyrimo.

—. Damas tauziję, buk 
akis 'tai zerkolas duszios. 
Tiek to, tas bus kitras, ka
tras pažnt akiu mano du- 
szia arbiszia mano prietel-

— Merginos neprivalo
me daujot ant vyru. Ir asz 
aut to, 'lietai iki Taiko kol 
turėsiu i alba nuo moterių.

— Zis kalba, kad mote- 
re tai yndeliu. Teisybe, 
bet tasalelig reikalauje la
bai bra s puodelio (vazo- 
niko).

Lietkas Programas 
—ir Reidio--

Nede. 5 lyg 6 vai. vak. 
Perletono Stoties

7AZL ”
direkcija

p. ^STANISZKIO

Skoni aj kuzi 
žmones

Karta jaunas žmogus, ‘ kup
riukas, stengėsi aplaikyti pa
togia mergina už paežia, bet to
ji jo užklausė:

— Ar tamista manai, kad 
ženybos yra surengtos dangu
je?

— Teip, mano poniute, at
sake kupriukas. Matai manu
poniute, kada kūdikis ketina 
užgimti, tai danguje jam paro
do jo drauge su kuria ant že
mes apsipaeziuos. Man ir a-Į 
niuolai parode mano drauge su 
kuria ketinu apsipaeziuoti. Ir 
man parode priesz užgimimą1 
tave bet turėjai bjauria kupra 
ant ipecziu. Tada asz susigrau 
dinęs paszaukiau: “Gerasis 
Dieve, tokia patogi mergina o1 
su tokia bjauria kupra ant pe- 
cziu! Atimkie jei, o duokie 
man; asz ja greieziau pajiegsiu 
neszioti ne kaip toji patogi 
mergina. ’ ’

Mergina 'labai susigriaudino 
tais žodžiais ku’priuko, pabu- 
cziavo ji karsztai ir priėmė ji 
už savo vyra ir to niekad nesi- 
graudino.

RUDENINIS 'PARDAVIMAS

Pirkite savo sztore kur parsiduoda 
“Wear-Ever” Aluminum daigtai

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

DARODYTAS
ISZBANDIMAS

DAUGIAUS kaip 50,000,000 automobilu buvo padirbti ežia 
Amerike, bet nė vienas isz ju neatliko kelionė 100,000 miliu 
be iszczistinima karbono arba pataisinimu del inžajaus alie
jiniu daliu —

Deszimts priesz viena isz- 
tiestu ranku nejuczioms siekia 
buteluko su pomidoru sosu 
(ketchup). Szimts priesz viena 
nori, kad tame buteluky butu 
HEINZ TOMATO KETCHUP 
pomidoru sosas, nes tasai bu
telukas garsiausias pasaulyje. 
To soso skonis verezia tvirtus 
žmones pagalvoti. Ir ne dyvai, 
kadangi jis pagamintas isz 
geriausiu raudonai nunuokusiu 
pomidoru, ekspertiszkai su- 
maiszytu su skaniausiais už
darais. Sunku surasti valgi, 
kurio nebutu galima pagar
dinti su Heinz Ketchup sosu.

Laike garsingu Toms River Road iszbandinimu, szeszi pa
prasti automobilai iszpilde ta stebėtina veikalą — padėka 
už tai priklauso del Atlantic White Flash, Atlantic Motor 
Oil ir Atlantic Lubrication!

ATLANTIC
L U B R I C AT.IO N

Nepamirs.jp
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