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I Isz Visu Szaliu
PRISPYRĖ PRIE 

NUSIŽUDYMO
Tėvas Prispyrė Sunu Kad Nu- 

sižudintu už Subjaurinima 
Mergaites.

NES JI ŽMONES MANE 
PAKARTI.

East Haven, Vt. — Olivia Ba
yard, dvylikos metu mergaite, 
likos surasta per medžiotojus 
krūmuose netoli szio miestelio. 
Palicija nužiūrėjo koki tai jau
na iszgama už taji bjauru dar
bą kuris dingo isz miesto bet ji 
suseke ir ketino aresztavoti.

Pasirodė kad tai buvo Sewell 
Fessenden. Jo. senas tėvas, su
prato ka jo sūnūs padare nes 
nuo tos dienos jis slapstėsi tvar
te nuo žmonių. Prispirtas per 
ieva, pripažino ka jis padare. 
Patarė jam nusiszauti nes gir
dėjo kad aplinkinei žmones ke
tina ateiti pas ji ir sunu pakar
ti už subjaurinima mažos mer
gaites. Kada palicija atvažiavo 
aresžtavoti taji iszgama, rado 
jo sustingusi kuna krūmuose.

Tasai iszgama jau sėdėjo ka
lėjime kelis kartus už visokius 
prasižengimus. Norints tėvas 
:labai-.gailejosi.savq<>.sunams..bet 
geriau kad pats ^usiszove ne 
ka'ip butu pakartu, f

Žudintojas priesz atemima 
sau gyvasties panko laiszkeli 
ant kurio buvo paraszyta kad 
.priežastis jo isztvinUno buvo 
ta, “kad tebyre mada'trumpu 
moteriszku szlebiu davede ji 
prie lytiszku pageidimu ir pa- 
leistuvingo gyvenimo.*’

Žmogiszka Kaukuole Nedave 
Jiem Ramybes.

UŽKASĖ IN ŽEME IR VISOS 
NELAIMES NUSTOJO.

Greenwood, Utah. — Ant ga
lo iszsidave slaptybe užkastos 
kaukuoles (žmogiszkos gal
vos), kuria kas tokis surado ir 
pranesze paliciai kad likos pa
pildyta žudinsta. Toji kaukuo
le nedave szeimynai ramybes ir 
todėl ja užkasė in žeme. Palicija 
iszsznipinejo kas ja užkasė ir 
nuėjo ja aresztavoti.

Mrs. Elizabeth Donneley isz- 
aiszkino palicijai sekaneziai: 
“Taip, tai asz užkasiau taja 
galva kad galecziau atsikratyt 
nuo jos nes ji buvo priežastim 
daug mano nelaimiu ir nesutiki
mo su mano vyru. Kas tokis pri
siuntė mano sunui taja galva 
isz Illinojaus universiteto. Ma
no sūnūs padare isz jos tabako 
dėžutė po tam prisiuntė tėvui 
ir nuo tos dienos neturėjome jo
kios ramybes nes kaip man nu
davė tai locnininkas tosios gal
vos persekiojo visa musu szei
myna. Sumaniau ant galo už
kasti ja keliolika szimtu pėdu 
nuo namo ir nuo tos valandos 
viskas persimainė ir mano ru- 
pesc/^ifiitpulio ve. ’ ’

Palicija iszgirdus toki isz- 
aiszkinima moteres, pasiėmė 
galva su savim ir ja sudegino.

/ ■

1—Prezidentas Rooseveltas stovi ant platformos trūkio ant kurio parvažiavo namo isz 
savo trumpos vakacijos isz Floridos kur praleido sanvaite laiko žuvaudamas. 2—Kiniszki pa
bėgėliai laukia savo daleles maisto kuriems miestas Shanghai iszdalina kas diena kad apsisau
goti nuo bado nes aplinkinėje tojo miesto labai trumpa maisto. 3—Homer Graber, isz Miner
al Point, Wis., stovi su savo 1,243 svaru jaueziu kuris aplaike pirma dovana ant gyvuliu paro
dos Chicagoje.

SZIRDINGAS VYRAS GEI
DE SZIRDINGOS MOTERES.

Hastings, Anglija.,— Tūlam 
laikrasztije radosi sekantis ap
garsinimas: “Geros szirdies 
vyras, kelis kartus vedes, ma
no vestis su gera-szirdžia mote
re, todėl tegul atsiszauke ant 
paduoto adreso.” Tasai ap
garsinimas puolė daugeliams 
in aki ir prasidėjo tyrinėji
mas per palicija, ir ant galo 
pasirodė, kad tasai “geros 
szirdies” vyras jau 14 kartu 
buvo vedes. Keturios isz pir
mutiniu moterių mirė nuo žve- 
riszko pasielgimo per ta vy
ra, dvi pasiskandino, o apie ki
tas palicija da neisztirinejo, 
nes dingo tuojaus po vestuvių. 
Mat, kokis buvo tasai “geros 
szirdies žmogus,” ir ant galo 
pakliuvo in palicijos rankas ir 
uždarytas kalėjime, kur jam 
atsinores jeszkoti moterių ant 
apsivedimo, per 25 metus!

NEDAVE PACZIAI NUSI
ŽUDYTI; TA ISZ PIKTUMO 

SU PEILIU NUDURE
SAVO VYRA ANT ** 

SMERT.
Lodžius, Lenk. — Agota Ku

riliene, isz kaimo Brodzi, pri- 
žiurinejo savo suparalyžavota 
vyra per dvylika metu kaipo 
maža kūdiki nes vyras nega
lėjo vaikszcziot ir gulėjo lovo- 

ilgiaus nu-

TRYS METAI 
BARNIU

LUBOS SUGRIUVO 
MOKSLAINEJE

Moterele Susinesze Su Burdin- 
gierum. Vyras Nužudė Ja 

ir Save.

15 VAIKU SUŽEISTI; KELI 
MIRS.

LIKO JU 17 METU DUKTĖ

MOTERĖLES VALDYS VY
RUS UŽ 1,000 METU.

New York. — Daktaras W. 
M. Marston, buvusis profeso
rius Harvard universitete, laike 
prakalbos czionais sake kad už 
tukstanezio metu Amerika val
elis moteres ir turės vyriszka 
veisle po savo valdžia. Tasai 
profesoris tvirtina buk jau szia
dien vyrai yra “nuteisti” ant 
prapulties. Už szimto metu mo
terėles jau pradės užiminet val
džia ant vyru, in 500 metu ateis 
didele kova tarp moterių ir vy
ru o in tūkstanti metu moteres 
apvaldys vyriszka veisle ir tie
ji pasiliks tikrais moterų neval
ininkais. — Juk jau sziadien tu
rime tuos laikus nes moteres 
.■jau valdo vyrus nuo Adomo lai 
ku ir sziadien beveik kožnas 
vyras randasi po pantapliu sa
vo bobeles, kam da laukt tuks
tanezio metu!

PAMISZELIS ISZTRAUKE 
SAU LIEŽUVI.

Bradford, Pa. — Chas. Czup- 
ryk, 40 metu, kuris nuo gery- 
mo neteko proto ir likos užda
rytas kalėjime ant paliepimo 
savo moteres, bandė pasikart 
bet jam tasai užmanymas nepa
siseko todėl isztrauke sau liežu
vi, užspringdamas ant smert. 
Dažiurėtojas kalėjimo rado ji 
negyva jo kambarėlyje. Tasai 
neiszmanelis paliko asztuonis 
vaikus ir motere dideliam var
ge.

Chicago. — Vela gyvenimo 
“traice” buvo priežastim szei- 
myniszkos tragedijos isz prie
žasties burdingieriaus kuris ap
sigyveno pas Tamosziu Olkevi- 
cziu, 38 metu, užbaigdamas tri
jų metu nesupratimą tarp vyro 
ir paezios. Burdingierius likos 
praszalintas isz burdo kada ji 
vyras užtiko meilinantis su jo 
paezia. Burdingierius iszejo 
bet meile jo neiszejc isz szirdies 
del Tekios kuria vyras negalėjo 
isz ten isztremti.

Oklahoma City, Okla. — Ka
da ketino užsibaigti mokslas ta- 
a diena, Westwood publikineje 
mokslaineje, staigai lubos su
griuvo ant sedineziu vaiku. 
Penkiolika vaiką likos sužeisti 
isz kuriu keli mirtinai sužeisti 
ir badai mirs. Tame laike kam
baryje radosi 35 vaikai. Ant 
riksmo vaiku subėgo kiti vai
kai ir daraktorkos, iszgialbeda- 
mi vaikus isz po griuvėsiu.

VALDŽIA ISZSIUNTE 35 
MILIJONUS DOLERIU AUK

SO IN EUROPA.
Washington, D. C. — Valdžia 

vela iszsiunte ana diena 5 mili
jonus doleriu aukse in Francija. 
Nuo Oktoberio menesio valdžia 
iszsiunte in Francija ir Anglija 
30 milijonu doleriu. — Tai-gi, 
Amerikos gyventojai negali 
naudoti aukso bet valdžia siun
tinėja ji in Europa.

KADA DASIDIRBO TURTO, 
ISZSIŽADEJO SAVO 

PACZIOS.
Kansas City, Mo. — Marga- 

rieta Hunting, per keliolika me
tu mazgojo automobilius ir pri- 
gialbedavo savo vyrui visame, 
dirbdama sunkiausius darbus 
jo garadžiuje bet kada jos vyras 
likos paženklintas vyriausiu 
manadžeriu pardavinėjimo au
tomobiliu ir uždirbinėjo apie 15 
tukstanezius doleriu ant meto, 
nutarė atsikratyt nuo savo 
“prastos” prisiegeles, kuri ne
tinka jo biznyje.

Deszimts metu adgal Hun
ting uždirbdavo tiktai po 50 
doleriu ant sanvaites ir tada 
jam buvo gera jo motere bet 
sziadien jos sarmatinasi ir rei
kalauja persiskyrimo. Motere 

. sutiko ant persiskyrimo bet pa- 
; reikalavo nuo savo pasisziau- 

szusio vyro po 200 doleriu ant

PADARE SAU OPERACIJA 
IR NUO TO MIRĖ.

Zionhill, Miss. — Mildred 
Harkness, 22 metu, mire nuo 
užtrucinto kraujo po padarytai 
ant saves operacijos, kad atsi
kratyt nuo kūdikio. Mergina 
radosi kėlės dienas namie, be 
daktariszkos priežiūros o kada 
mo'tina dažinojo apie padėjimą sanvaites už tiek metu neval- 
dukrefl.es, paszauke. daktara bet ninkystes ir sūdąs jai pripažino 
jau buvo užvelai. la ja suma.

'Name Olkevicziaus kilo tan
kus baimei ir nesupratimai nes 
vyras nuolatos nužiurinejo sa
vo paezia kad ji da vis susine- 
sza su burdingierium bet mote
re susineszinejo su juom per 
iaiszkus. Kada motere iszeida- 
vo in miestą, vyras ja nužiūrė
davo, kad susitiko su burdin
gierium. Ant galo vyras tūla 
diena užtiko laiszka raszyta 
per burdingieriu pas jo paezia. 
Užsidegė vyro szirdis isz bai
saus piktumo ir nutarė savo 
moterei už tai atkerszyt. Tai-gi 
jo name ant 1607 W. 63-czios 
uly., atsitiko baisi szeimynisz- 
ka tragedija ana diena. Olkevi- 
czius nuszove savo paezia ant 
smert po tam paleido kulka sau 
in smegenis.

ISZKASE PACZIAI KAPA 
ISZ LAIKO.

Gary, Ind. — Williamas Ba- 
jorek ana diena nusivežė savo 
motere ant vietiniu kapiniu ir 
parode jai naujai iszkasta kapa 
sakydamas: “Szita kapa lie
piau iszkasti del tavęs. Nežinau 
ar tave instumti dabar ar laukti 
kėlės dienas kad nusiunsti tave 
puikiam pliusziniam bakse. Nu- 
bodai man ir geidžiu nuo tavęs 
atsikratyt.” Motere užvede tei
smą ant persiskyrimo kalbėda
ma sudžiui: “Mano noru yra, 
kad mano vyras pasiliktu kapa 
del saves nes asz da noriu gy
vent ant svieto ir nemanau mir
ti del jo pareikalavimo.”

Porele paliko viena 17 metu 
duktere kuri nežinojo kas atsi
tiko namie nes tame laike dirbo. 
Staigai ji neteko tėvo ir moti
nos ta paezia diena ir valanda.

Kada trys metai adgffll tasai 
burdingierius apleido Olkevi- 
cziaus pastogia, nesitikėjo kad 
isz jo priežasties atsitiks po ta- 

I ja pastogia tokis atsitikimas.

UŽDRAUDĖ JAM PACZIUO- 
TIS SU SAVO MOCZEKA.
Hazleton, Pa. — Tujas žmo

gus, 56 metu, gyvenantis czio- 
nais, geide iszimti ženybu lais- 
nus ant apsipaeziavimo su savo 
moezeka 53 metu, bet sūdąs ne- 
iszdave laisnu nes tas prieszi- 
nasi Pennsylvanijos tiesoms. 
Abudu vadinasi Bro'bst bet var
du neatsiminė rasztininkas ku
ris ketino jiems iszduot laisnus.

KUNIGAS C. COUGHLIN’AS 
VELA KALBĖS PER 

REIDIO.
Detroit, Mich. —- Katalikisz- 

kas kunigas Charles E. Cough
lin, kuriam vyskupas uždraudė 
kalbėti per reidio nes buvo isz- 
sitares Oktoberio menesije ne- 
padorei apie prezidentą Roose- 
velta, vela kalbės ant reidio bet 
ne apie politika tik apie tikeji- 
miszkus veikalus ir gerus Ka- 
talikiszkus pamokslus. Arki
vyskupas Mooney isz Detroito 
iszsitare kad tik ant tokiu isz-
lygu pavėlina 'Coughlinui kai-1 ja. Pati neturėdama kur pasi
keti per reidio ir turės laikytis j slėpti, inpuole in senia tvarteli 
tojo paliepimo.

GERA MOTINA ISZAUGINO 
GERA SUNU.

Sisteron, Francija., — Czio
nais gyveno naszle Mme. Tre- 
VOUX, su savo sunum, kuris bu
vo daktaru, maitino ir pri- 
žiurinejo savo sena motina vi
same ir ja labai guodėjo. Ka
da sūnūs buvo jaunas vyru
kas, dasidirbo jisai turteli, 
ėjo in mokslą ir pasiliko žy
miu daktaru, kur jo motina 
turėjo pas savo sunu gera gy
venimą. Ana diena senuke 
mirė nuo szirdies ligos. Po mir- 
czei ir laidotuvių senukes atėjo 
pas nuliudusi sunu advokatas 
isz artymo miesto, inteikdamas 
daktarui paskutini josios testa
menta. Namažai nusistebėjo 
daktaras, kada perskaitė moti
nos paskutini norą. Testamen
tas parode, buk jo motina buvo 
turtinga motere, bet sau vėlino 
kad sūnūs per savo darba da- 
stotu turtingu ir žymiu žmo
gum, per savo gabuma, nes tas 
jam iszeitu ant gero. Daktaras 
pastate savo senai motinėlei 
puiku paminklą ant josios ka
po, o likusius pinigus paauka
vo del prieglaudos s'ierateliu.

je. Negalėdama 
kensti sunkenybes kokia buvo 
apsiaubta, sumanė atimti sau 
gyvastį. Nakties laike motere 
pasikorė (prie duriu su pagial- 
ba skepetos. Vyras matyda
mas ka motere padare kuris 
negalėdamas pats atsikelti isz 
lovos, p'aszauke isz miego savo 
keturiolikos metu dukrele, ku
ri pribėgus prie kabanezios mo
tinos, greitai nupjovė virve. 
Motina atsigavus taip inirszo 
ant vyro, kad pagriebė gulinti 
peili, paszauke: “ Kamgi davei 
žinia apie mano pasikorimą!” 
ir su tais žodžiais dure su pei
liu in vyro krutinę. Tasai mir
damas dekavojo paežiai už pa
lengvinimą jam sopuliu ir pra- 
sze kaimynu, kad jo motere ne 
aresztavotu, nes padare jam di
dele mielaszirdysta, bet motere 
likos uždaryta kalėjime lyg 
teismui.

GRAIKISZKAS POPAS PA
DEGĖ GASPADORYSTES.
Sialista, Graikyja., —Czio

nais stojo priesz suda Graikisz- 
kas popas Keramidas, 62 metu 
amžiaus, kuri valdžia, apkalt’ 
no už padegimu szesziu gas> ° 
doryseziu kaime Kalamet^ 
Priežastis padegimo buvo už-> 
vydejimas įprieszais savo jau
na paezia, kuria popas nužiu
rinejo, buk susinesze su gaspa- 
dorium, kurio gaspadorysta 
popas padege pirmiausia. Po
pas teiipgi prasze in taji darba 
ir savo kaimyną ir kaimynas 
prisiege, kad jam popas pasiū
lė kelis s-zimtus doleriu, bet pi- 
ingu nedave po darbui. Popas 
ir kaimynas likos uždaryti ka
lėjime ant penkių metu.

SUDEGINO SAVO PACZIA 
UŽ PASISLEPIMA.

Kilkalley, Irlandija.,— Den
nis Malbey, isz kaimo Eisheen, 
susibaręs su savo paezia, kad 
ji iszbare, kada sugryžo isz 
karezemos szoko ant jos kad su- 
muszti, bet nelaiminga motere 
iszbego laukan o vyras paskui

ŽMOG-VAGIAI PAVOGĖ 
TURTINGA ŽMOGŲ.

White Plains, N. Y. — Palici
ja aplaike žinia, buk turtingas 
fabrikantas, Arthuras Fried, 
32 metu, dingo slaptingu bud u 
isz savo namo ir kaip szeimyna 
mano, turėjo būti pavogtas per 
žmog-vagius. Vėliaus szeimyna 
aplaike nuo žmog-vagiu parei- 
kalavima kad užmokėtu jiems 
100 tukstaneziu doleriu už jo 
paleidima. Fried yra paeziuotas 
žmogus ir turi viena sunu asz- 
tuoniu metu amžiaus.

dengta szaudais, ir lauke kas 
toliaus atsitiks. Pasiutėlis 
stengėsi iszverst duris, bet ka-

KYTRAS SZUO IR KYTRAS cla tas iam uePaslseke>tada uz’ 
ŽYDAS.

SOVIETAI VELA ŽUDO IR 
ARESZTAVOJA SAVO 

PRIESZUS.
Moskva, Rosija. — Ana die

na Sovietai vela stiszaude try
lika savo prieszu kurie buvo 
pasiprieszine tebyrei valdžiai 
ir už visokius suokalbius.

Slapta palicija aresztavojo 
daugeli tarnu užrubežiniu dip
lomatu ir siuntiniu kaip kuko- 
rius, tarnus, szoferius ir kitus. 
Italijos Vokietijos ir Rumuni
jos pasiuntinei neteko ne vieno 
tarno. Manoma kad visi prigu
lėjo prie slaptos užrubežines 
drauguves ir sznipinejo priesz 
Sovietus. Visi likos uždaryti 
kalėjime pakol gerai isztyrines 
ju prasikaltimus.

Ponas: — Žiūrėk Morkeli, ko
kis mano szuo kytras. Jis viską 
taip daro kaip asz darau...

Žydas: — Niu, tai asz eisiu 
sau namo.

Ponas: — Del ko eini namo?
Žydas: — Ba jis norės nuo 

manes paskolint pinigu.

: dege tvarteli ir su szetoniszku 
I nusiszypsojimu prisižiurinejo 
kaip liepsna apėmė visa tvar
teli. Kaimynai paregeja liep
sna, adbego gesyt bet ju sten- 
gimai nepagelbejo nes lieps
na jau buvo už daug prasipla
tinus, ir motere jame sudege. 
Kaimynai suriszo pasiutėli ir 
nuveže in miesto kalėjimą.

Daugelis merginu geidžia ap
sivesti su milijonierium o ant 
galo užbaigia gyvenimą skalb
dama drapanas kitiems kad isz- 
maityttaji su kuriuom susiriszo 
ant visos gyvasties, mazgu mo
terystes. - _

dukrefl.es


SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Isz karaliaus pastojo ubagu. 

Tokis tai likimas patiko Haille 
Selassie, buvusi karalių Etiopi
jos, kuris pabėgo priesz prisi
artinanti vaiska Mussolino ir 
pabėgo in Europa pasiimdamas 
su savim visa turtą koki tik tu
rėjo. Kada jau tasai turtas isz- 
nyko ir tik maža suma jo pasi
liko, buvusis karalius neužilgio 
pasiliks ubagu.

Vargingas Selassie. Gailia- 
mes jo bet geriau butu padaręs 
kad butu pasilikęs prie savo pa
rt onu ir butu kovojąs drauge su 
jais, apgynime savo tėvynės. 
Sziadien turėtu didesne paguo- 
done nuo savo buvusiu padonu.

Laikraszcziai placziai raszo 
apie nauja plentą kuri valdžia 
ketina padirbti nuo Atlantiko 
lyg Pacifiko mariu (Isz New 
Yorko in San Pranciška). Ta
sai milžiniszkas plentas vadin
sis ‘ ‘ super-highway ’ ’ ir bus isz- 
keltas kaip dideliuose miestuo
se elevated geležinkelei. Susi
durs jis su szakoms isz Kana
dos ir Meksikos.

Gal mes tojo plento nesulauk
sime ir neturėsimo proga ant 
jo važiuoti bet užvydim musu 
anūkams ir pro-anukams tojo 
plento kurie važiuos sau sma- 
gei isz New Yorko in San Pran
ciška in szeszes valandas!

“Bezendrine Sulphate” o in j 
kėlės miliutas po tam jis szo'ki- 
nes per tvoras ir landžios ant 
stogu drauge su katėms. Bet j 
Amerikoniszka drauguve dak-l 
tarų pataria kad moterėles nuo 
to susilaikytu ir neduotu tu j u 
vaistu vyrams kurie jau perejo 
60 metu arba tiems kurie turi 
silpnas szirdis nes tas juos už- 
musztu nes ju pajiegos jau yra 
iszsemtos.

ISZ LIETUVOS
'Sziomis dienomis mire Theo

dore Clattenberg, mieste St. 
Paul, Minu., palikdamas beveik 
puse milijono doleriu. Visa tur
tą paliko savo vienatinių! sū
nui bet su tokioms iszlygoms 
kad in meta po jo mireziai ap- 
sipaeziuotu o dienoje vinezia- 
vones jis aplaikys visa turtą. 
Jeigu tėvo norą neiszpildytu 
tai aplaikys tiktai szimta tuks- 
taneziu doleriu o likusi pinigai 
eis ant labdaringu tikslu. Sū
nelis priėmė szimta tukstaneziu 
doleriu o likusius iszdalino pa
gal tėvo norą ir paliepima. Re
porteriams laikraszcziu jis pa
sakė kad veluk būtie užgana- 
dintu su szimtu tukstaneziu do
leriu ne kaip paimti kokia kut- 
va'la ant savo sprando. Ka jus 
pasakysite jaunos moterėles 
ant to? Ar padare jis “all 
right” ar ne? — kaip jus apie 
tai manote ?

Ka galima sakyti apie gyve
nama žmogaus kurio pati ji isz- 
vare isz namu ir susinesze su 
Airisziu? Sztai jo graudingi žo
džiai kaip mums pats apie tai 
raszo:

‘‘Meldžiu dovanokite man 
kart negalėjau prisiunsti prenu
meratos už “Saule”, bet tame 
buvo sekanti priežastis: Buvau 
iszvažiaves isz Rochester, N. Y", 
in. Pennsylvania jeszkoti sau 
kilio darbelio plieniniam l'ab- 
rfse kur badai darbai gana ge
zai eina. Buvau priverstas atsi- 

ftraukti nuo savo moteres ir vai
ku nes mano pati apsirinko sau 
nauja “apekuna.” Jau treczias 
metas kaip ji susinesze su sve- 
timtaueziu — Airisziu. Butu tik 
puse bėdos kad tai butu Lietu- 
vys bet žaliablekis. Tai matote 
koki giliuki turiu szioje laimin
goje Amerikoje. Kol dirbau ir 
turėjau pinigu tai viskas buvo 
gerai bet maniszkei užsinorėjo 
naktiniu kliubu ir bambiliu li
tas ja nustume in pragara. ”

Graudu skaityti iszmetineji- 
mus tojo nelaimingo vyro. Bu
vo priverstas jis apleisti savo 
pastogių, paezia ir vaikus kad 
kitam padaryti vieta prie szo- 
no savo paezios. — Kiek tai pa- 
nasziu atsitikimu sziadien, lai
ke bedarbes turime czionais 
Amerikoj? Kas tame kaltas? 
Gal kalte paties vyro kad už 
daug pasidavė pacziulei ir pasi
liko po pantapliu.

Turime ir Mahanojuje pana- 
sziu moterėliu kurios susinesze 
su svetimais kurie jas redo ir su 
joms važinėja velnes žino kur. 
Tokiu vyru negalima gailėtis 
kurie per pirsztus žiuri ant pa
sielgimu savo “meilingu pa- 
cziuliu. ’ ’

Moterėlės, jeigu jusu vyrai 
nenori jus vestis ant kimbamųjų 
paveikslu arba ant szokiu ar ki
tu pasilinksminimu sakydamas 
kad yra pailsės arba jam nesi
nori su jumis eiti, tai nejeszko- 
kite kito draugo. Užteks tokiam 
“pailsusiam” vyrui duoti už 
du centus vaistu vadinamu

Palicijos pulkininkas Benja
min Armstrong, isz Decatur, 
Ill., sėdėdamas prie savo stale
lio, patemino koki tai žmogų 
kuris in ji paszauke: “Pulki
ninke, ka tu sakytum, kad asz 
tau paduoeziau deszimts tuks
taneziu doleriu?”

Nusistebėjo tokiu užklausy- 
mu pulkininkas, manydamas 
kad turi priesz save koki pami- 
szeli bet jam riepažinstamas pa- 
'kiszo po nosia dokumentus ku
riuose buvo paraižyta kad tūla 
motere jam paliko deszimts 
tukstaneziu doleriu ir žmogus, 
pasisakė kad jis yra advokatu 
del mirusios Mrs. Alma Craw
ford kuri mirė dvi sanvaites ad- 
gal palikdama jam tuos pinigus 
kaipo Kalėdų dovanele.

Mrs. Crawford, gyvenanti 
Andalusia, Ala., apreiszke savo 
paskutiniam testamente už ka 
pulkininkui paliko taja dovane
le o tai del to: kada pulkinin
kas da buvo prastu palicijantu 
ant Grand Trunk geležkelio 
stoties, pamate motere su savo 
mažu šuneliu dideleje baimėje. 
Kada užklausė jos kas atsitiko, 
motere jam iszaiszkino kad pri
buvo in miestą taja diena ir kad 
kokis tai vagis pavogė jos 
masznele su pinigais ir gelež- 
,<elio bilietus sugryžti namo. 
Palicijantas paliepė moterei at
sisėst o pats nuejas prie lange
lio nupirko jai du bilietus, nu
vedė motere ant trūkio ir isz- 
siunte laimingai namo.

'Tas atsitiko apie penkiolika 
metu adgal ir dabar, už savo ge
ra szirdi, pulkininkas aplaike 
netikėta atlyginimą. Motere 
per tiek metu neužmirszo mie- 
laszirdingo darbo palicijanto ir 
mirdama atsiminė apie tai. Ka
da ji mirė, buvo naszle po tur
tingu! fabrikantui kuris jai pa
liko gana dideli turtą.

Taip tai raszo knygose: “Ge
ri darbai nepasilieka be užmo- 
kesties” arba “palaiminti mie- 
laszirdingi nes ir jie mielaszir- 
dysta apturės. ’ ’

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

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

NAIKINAMOS PALEISTU
VAVIMO GŪŽTOS.

Kaunas.,— Priesz kuri laika 
atitinkamos instaigos gavo ži
nių, kad kai kuriuose Kauno 
viesžbucziuosie ir pasilinksmi
nimo vietose isztvirkavimo 
tikslams laikomos jaunos mer
ginos. Pirmiausia palicijia pra
dėjo kvota priesz viena Leono 
Sapiegos g., vieszbuczio laiky
toja. Jaunos merginos nusi
skundė, kad ten buvo verezia- Į 
mos isztvirkaiuiti. Atitinkamu | 
instaigu tardomas prisipažino 
kad jo patalpose buvo isztvir- 
kaujamh. Jam buvo iszkelta 
baudžiamoji byla ir be to in- 
steigta palicijos priežiūra. 
Vieno Vytauto restorano savi
ninkas M-kas su isavo sugyven
tine laike buri padavėju, ku
rioms restorane darbo lyg ir 
nebuvo. Buvo gauta žinių, 
kad tas restoranas yra lužeigos 
vieta isztvirkauti. Tas buvo 
vėliau nustatyta kvotos. Res
torano laikytojams iszkelta 
baudžiamoji byla. Antros ap
ylinkes tardymą jau užbaigė ir 
byla niusiiinste Kauno Apygar
dos Teismui.

SŪNŪS ISZMETE IN ULY- 
CZE SERGANCZIA MOTINA

Kaunas.,— Panemunėje, Vai
doto ulyczioj buvo rasta su ma
žomis gyvybes žymėmis pik, 
Karpavicziene, 70 metu amž
iau®. Buvo iszkviestas greito
sios pagialbos automobilis, bet 
bevežant in ligonbute pakeliui 
mirė. Piliete Karpavicziene 
serganti buvo savo sūnaus isz- 
mes'ta iii ulycze ir ten palikta.

PACZTAMS UŽDRAUSTA 
SAKYTI, KAM KOKS 

LAISZKAS EINA.
Kaunas.,-— Būdavo atsitiki

mu, kad kaip kurie klebonai isz 
paczto instaigu praszydavo ži
nių apie gaunamu paczto instai- 
goje la'ikraiszcziu skaieziu, ar
ba klausdavo, kam koks laik- 
rasztis eina. Paczto tarnauto
jai dažnai atsidurdavo nemalo
nioje padėtyje nes tiksliai neži
nodavo, ar gali būti klebonams 
tokios žinios teikiamos. Ka
dangi tokiu atsitikimu buvo 
nemaža, tai atitinkamos 'instai
gos dabar uždraudė tokias ži
nias praszantiems teikti.

1,900 KIAULIŲ IN UŽSIENI.
Klaipeda.,— Maistas in Vo- 

kieeziu laiva August Cords pa
krovė 1,900 gyvu laszininiu 
kiaulių, kurios iszsiustos in 
užsieni. Isz tu 1,900 kiaulių 
691 kiaule Direktorijos su 
pirkta per Viehverwertungs- 
genossenschafta. Traukiniu in 
SSSR Maistas iszsiunte 480 gy
vu bekoniniu kiaulių.

DESZIMTS METU MERGAI
TE PAGROBĖ 4,700 LITU.
Veiveriai., — Raulynaitiene 

laiko augintine, Milda Giedrai- 
te, 10 metu amžiaus, kuri paim
ta isz prieglaudos. Sziomis 
dienomis iszita jos augintine, 
pastebėjusi, kur Raulynaitiene 
deda pinigus, pagrobė isz 
augszto 4,700 litu ir 500 litu da
vė 13 metu vaikui Albinui Sut
kui, 1,200 litu, restorano savi
ninko D. žmonai. Szituos 
.1,700 litu palicijai padarius 
tardymą, sugražino, likusiųjų 
nesurado.

Skaitykite “Saule”

KAIP JONUKAS IR 
MORTELE VISZTA

SAUGOJO
Kieme stovėjo ant vienos ko

jos sena viszta, kraipo galva ir 
mirkeziojo savo apvaloms aisz- 
kioms akimis.

Netoli jos gulėjo kniupszczias 
penkeriu metu vaikas, Jonukas.. 
Tabalavo jis kojomis ir žiurėjo] 
in viszta, tarytum, norėdamas1 
kiaurai per ja matyt. Buvo nu
sprendęs sziadien visa diena ja 
saugot, isz akiu nepaleisk

Kambaryje sėdėjo Mortele, jo 
septyneriu metu sesute; ji at
sargiai žiurėjo pro langa, nepa
leisdama isz akiu juodvieju 
abieju.

Mat, ir Jonukas ir Mortele, 
abudu saugojo viszta.

Viszta buvo sena ir ilgai pa
laida bevaikszcziodama iszmo- 
ko visokiu gudrybių. Ji tuojau 
kitur taisydavosi gūžta, kai jai 
kiauszinius atimdavo, susisuk
davo ja tokiose vietose, kur nie
kam nepareidavo in galva jesz- 
kot: karta buvo padėjus kiau- 
sziniu žolese prie pat slenksczio 
ir asztuones dienas ant ju isztu- 
pejo perėdama, iki ja aptiko. 
Taip buvo iszgudrejus, jog la
bai sunku būdavo susekt kur ji 
deda. Karta pati szeimininke 
buvo sumanius ja prisaugot; tai 
kai pamate kad negali niekur 
pasprukt, atsitūpė ir padėjo 
kiauęzini ant plikos žemes.

Taigi motina pasižadėjo vai
kams duosiant po viena kiau- 
szini nuo kiekvienu surastu asz- 
tuoniu.

Dabar jau buvo suėjusios dvi 
savaites kaip viszta kažin kur 
buvo insitaisius nauja gūžta; 
joje turėjo jau but koki szeszi 
ar septyni kiauszinįai ir szia
dien vėl viena turėjo padėt — 
taip motina spėjo. >

Buvo karszta vasaros diena. 
Po orą szaude vabzdžiai, nardė 
kregždes, skrisdamos isz lizdu 
po arklydžiu stogu arba atgal 
in lizdus o pasieniu auksztoje 
žoleje szliaužiojo kate, atsar
giai kilnodama kojas ir dairy
damosi ar negaus 'kaip prilipi 
prie tu lizdu.

Jonukas tysojo saulėje ir žiu
rėjo in viszta. Ir ji, stovėdama 
ant vienos kojos, metus aki in 
saule, ilgiau in ji pažiurėjo; 
paskui, lyg jai niekas nebūtu 
rupeja, ženge kelis žingsnius, 
pakrapszte kojomis žemo ir, lyg 
ka radus, eme lest.

Ne, tuo burtu Jonuko neapga
vo — jis buvo gerai pažines jos 
gudravimus.

■Po valandėlės viszta paliovė 
lesus, mete aki in dangų ir pasi
žiurėjo in szona.

Ne, jis gulėjo ir seke ja aki
mis. Beliko jai vėl pakelt viena 
koja ir pamirkeziot; bet ilgai 
taip daryt buvo nuobodus dar
bas.

Ir Jonukui pabodo: jau visa 
valanda buvo iszgulejas.

Viszta buvo taip ingudus jog 
matydavo kur link jis žiuri. Tu
rėjo jis apsimest kur kitur dai
rusis. Nukreipė akis in langa.

Jis pamate, kaip Mortele tuo
jau atitraukė veidą nuo lango 
stiklo. Del jo galėjo stovėt te
nai kiek norėjo; jis guli areziau 
visztos ir szi karta pirmutinis 
ja užklups.

Vela atsigryžo in viszta. Ji, 
jam atsigryžus, buvo paėjėjus 
keletą žingsniu ir vela ramiai 
sau stovėjo. Ne, Jonukas dabar 
nukreips akis in arklidžių sąs
para — gal tada...

Taip ir padare. Tik tuo tarpu 
szmeksztelejo pro ji pažeme dvi 
kregždes skardžiai szukauda-

mos — mat, buvo kate pama- 
cziusios. Kate griebe jas koja ir 
rik per plaukeli nepaeziupo!’ 
Tuojau atsirado kregždžių dau-i 
giau, jos eme szmekszcziot pro| 
kate, ja tycziodamos ir plusda- 
mos.

ISZMINTINGAS
KUNIGA1KSZTIS

Viena diena, mieste Tokio, 
Japonijoj, ėjo ulyczia kokia tai 
jauna pana, dailiai pasiredžiu-

Kokia žiople ta kate kad ne- 
sugebejo kurios pasigaut — tik

noriu tuojaus idant tu atiduo
tum man szlebe.

Kupczius ant galo paėmė ad
gal pinigus ir atidavė biednani 
malioriui, kuris negalėjo susi
judinęs jam atide'kavot; iszejo 
su džiaugsmu namon pas savo

prie žemes pribukus, ausis su
glaudus nuszliauže in žole. Bet 
ir ten jai nedave ramumo, tai 
iszszokus, spruko už kertes ir 
pranyko kutese. Ir kregždes 
tuojau iszsiskirste ir eme kaip 
j r pirma lakstyt in lizdus ir isz 
lizdu.

Paikas daigtas, kad kucziu 
sąsparos tokios lygios, slidžios, 
kad negali jomis auksztyn lipt 
— Jonukas priliptu bent žemes
nįjį lizdą. Butu labai smagu pa
siimt isz tenai kokia pora 
kregždžiuku — jau buvo paau
gta, nuolat kaisziojo galveles 
isz lizdo. Tuomet pasidarytu 
narveli ir juos tenai maitintu— 
juk mušiu languose kiek nori 
gali rast.

Tai Mortele pavydėtu! Jai 
kregždžiuku jis ir nerodytu jei
gu bent už kiekviena parodymą 
po kiauszini gautu — ji turi jau 
keturis o jis dar tik tris.. kiau
szinius. .. Na, o viszta ka daro?

Jos jau nebuvo matyt.
Ar-gi ir szi karta vėl ji apga

vo?
Atsikėlė, treptelejo koja, aky

se aszaros pasirodė. Tai bjau
rybe viszta, tai nedoras pauksz- 
tis! Vos isz akiu paleido, jau jos 
ir nebėr.

Tai-gi kita karta reiks vela 
pasaugok Žvilgterėjo in langa 

•— juk ir Mortele bus nepaste
bėjus, kaip viszta pranyko? 
Mortelės lange nebuvo matyt; 
del to ji tuojau pasirodė duryse.

Ji atrodė intartina. Ar tik 
nebus maezius?..

— Ar matei, Jonuk, kur visz
ta dingo?

— Ne, nemaeziau. O tu?
— Ir asz nemaeziau.
Kas nors ežia turėjo but: 

Mortele dėjosi tokia abejinga. 
Turi ja prisaugot.

— Manau kad ji bus in kūtes 
nuėjus, eisiu pažiūrėt, — pasi
sakė Jonukas, nors gerai žinojo 
kad jos tenai neras nes jau bu
vo visas kertes iszžiureja.

—■ Leisk mane pirma, — pa
sisiūlė Mortele, lyg pasiruoszus 
bėgt tenai.

— Ne, asz pirma, — atsake 
Jonukas ir pasileido bėgt.

Bet tuojau suvokė, kad ji jo 
tik atsikratyt nori nes visai ne- 
sistenge but pirmutine. Palauk, 
pamanė jis sau, asz neapsilei
stu!

Jonukas szmurksztelejo in 
kūtes ir žiuri pro plyszi o Mor
tele pastovėjus ramiai, apsidai
rius, atsargiai, ant pirsztu nu
slinko kucziu pasieniu.

Jonukas tuojaus iszejo, 
szmurksztelejo prie kertes ir 
žiuri.

O tenai Mortele belankstanti 
dilgeles — mat, buvo maezius, 
kaip viszta tenai nulindo.

Jonukas szoko prie jos isz už
pakalio szaukdamas:

— Žinau kur viszta yra, asz 
pirmutinis ja radau.

Ir krito 'abu in dilgeles. Visz
ta suklikus iszszo'ko ir nubėgo.

Juodu atsikėlė, abiem baisiai 
degino veidus ir rankas.

Minutėlė pastovėjo, žiūrėda
mi vienas in kita, Jonukas susi
raukęs, ruoszdamasis verkt o 
Mortele atkiszus abi rankas, 
pilnas kiauszinienes. Paskui 
abudu kartu sužliumbo.

Sene viszta, nubėgus iii kie
mą, plūdo juodu paskutiniais 
žodžiais.

si in puikia szlebe. Daejo prie paezia ir vaikus ir lyg sziam lai
mimo kur biednas maliorius už- kuį nepažinsta tojo pono kuris
silipes ant kopecziu buvo užsi
ėmęs maliavojimu namo. Kada 
ta jauna pana ėjo pro malioriu, 
netycziomis iszpuole jam. isz 
rankos viedrukas su dažu ir vi
sa kvarba iszsiliejo ant szlebes 
panos. Maliorius visaip iszsitei- 
sinejo, kalbėdamas buk tai ne
tikėtai pasidarė tasai atsitiki-

ji iszgialbejo nuo kalėjimo ir da 
davė jam ta szimta doleriu. O 
tai buvo karaliaus vyriausias 
sūnūs ir inpedis sosto. Jis turė
jo toki papratima mainytis dra
panomis ir vaikszcziot po mies
tą tyrinėdamas kaip žmones gy
vena. O apie taja panaite tai sū
nūs karaliaus davė insakyma

mas.
Pana atsake: “Tai nieko, bet 

tu turėsi užmokėti už szita ma
no szlebe nes jau daugiau jos 
negalėsiu neszioti ir jeigu ne- 
užmokesi tai tave paduosiu in 
suda.

— Asz neturiu pinigu ir es
mių biednas, — atsake malio
rius.

— Tai turėsi eiti in kalėjimu.
— Bet, mano brangi panaite, 

jeigu mane pasodinsi in kalėji
mą, tai mano pati ir vaikai tu
rės mirti isz bado.

— O kas man su tavo paezia 
ir vaikais! Pirkau nauja szlebe, 
turėjau už ja brangiai užmokėt 
o tu sunaikinai ja, tai ir turėsi 
užmokėt už blede.

Biednas žmogus apsvarstęs 
ta dalyka prižadėjo jai mokėti 
po viena doleri kas nedele, kol 
visa suma atmokės bet ant to 
panaite nenorėjo pristoti ir ant 
galo ji apskundė.

Paszauktas palicijantas nu
vedė ji pas vaita. Pirmiausia 
mergina papasakojo vaitui sa
vo atsitikima, paskui maliorius 
savo, sakydamas buk tai isz ne- 
tycziu jam taip atsitiko už ka 
labai gailesi. * .

— Po ■ iszklausymui abieju 
pusiu, vaitas pripažino malio
riu kaipo kalta ir paliko viską 
tarp panaites ir malioriaus 
idant susitaikintu bet panaite 
nenorėjo prie nieko pristoti 
kaip tik ant užmokėjimo visu 
pinigu už padaryta blede.

Maliorius,, neturėdamas tiek 
pinigu ir žinodamas kad būti
nai turės eiti iii kalėjimą jeigu 
visa suma neužmokes, pradėjo 
vela praszyti panaites kad po 
viena doleri mokėt kas nedelia 
kol neiszmokes o jeigu ant to 
nenorės pristot, tai instums ji 
iii kalėjimą o pati ir vaikai tu
rės mirti isz bado.

Tame laike stojo sude kokis 
tai turtingas kupczius ir iszsi- 
cmes szimta doleriu, padavė pa
naitei juos ir tarė: “Dabar asz 
užmoku už tavo szlebe bet turi 
ja man atiduoti.”

— Žinomas dalykas jog tau 
atiduosiu kaip tik sugryžsziu 
namon, — atsake pana.

— O ne, tuojaus turi man szle
be atiduoti kaip tu reikalauji 
visus pinigus ant kart, taip ir 
asz szlebes tuoj reikalauju ir 
tuoj turi man atiduoti! — tarė 
kupczius.

— Ka? Ar tu nori kad asz 
priesz visa suda nusiredycziau 
ir tau atiduoeziau szlebe. Sar
mata butu! Asz ežia to nepada
rysiu kol nesugryžsziu namon o 
paskui atsiunsiu szlebe.

Kupczius ant to suvisai neno
rėjo pristoti, jeigu panaite pini
gus tuoj gavo, tai ir jis szlebe 
norėjo tuoj paimti. Sudas taip
gi pripažino už teisybe ir jeigu 
neatiduos szlebe tuojaus tai tu
rės eiti in kalėjimą. Pana supy
kus tarė: “Atsiimkie savo pini
gus, asz ju nenoriu. ”

— Ne taip einasi, — tarė kup
czius — asz jau užmokėjau ir

savo sekretoriui idant jos var
dą iszbraukt isz knygų vardu 
svecziu ir daugiau nevalia buvo 
jai atsilankinet iii jo palociu.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikiraiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :t 
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamo* 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strae^ 

Bell Telefonas 538-J
e

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

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

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos kl
❖ 

331
Ofisai E 

W. Cent 
Telefon;

ejose Vietose ♦
St., Shenandoah
Dial, 2-1512

411 E. Pine ;St., Mahanoy City 
Telefonas, 5Q1

NAUJA MALDA-KNYGA: 

“Jėzus 
ManoPagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t-—
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. Preke 
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.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paezta. .

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
M»bM»y City, Ea. -- 1



* * S A U L E ” Mahanoy City, Pa,

linksmybes josios su kuria pagriebė giedanti pauksztuka.— Ko-gi taip rūpiniesi, mano mylimas teveli ? — paklausė ant galo nusistebėjus jo aszaromis. — Giliukningai sugryžai isz to-
Turtingas kunigaiksztis isz- keliaudamas in tolima kelione tare in savo tris dukteres:— Mylimos mano dukriukes, gal ne greitai vela pasimatysime... Ka-gi norėtumėt idantjum atvežeziau isz savo kelio- limos keliones ir vietoje džiau nes.Viena isz ju geide idant tėvas rupines, rodos tave patiko di- atvežtu puiku szniura perlu, antra puiku žiedą su deimantu o jauniausia, jo iiumyletina, mėtėsi jam ant kaklo szaukda- ma:— Mano mieliausias teveli, asz nieko daugiau nuo tavęs nenoriu kaip tiktai giedanti pauksztuka su auksiniais sparneliais ir kojelėms.'Tėvas prižadėjo iszpildyt prižadėjimą duota del dukterų: atbuvinejo kelione per visa meta, atlankinejo visokius sklypus, nupirko deimantą ir perlus bet giedojanezio pauksztu- ko su auksiniais sparneliais ir auksinėm kojelėm ant viso svieto negalėjo rast.Jaugryžo namon, susirūpinės tuom labiau jog nieko del 'Savo mylimiausios dukriukes neparveža o kėlės vede per tankia ir sena girria tarp kurios paregėjo viduryje puiku palociu, priesz ji stovepo didelis ar- žuolas su auksiniais lapais o ant jo tupėjo auksinis pauksz- tukas cziulbedamas puikiai.Nusidžiaugęs kunigaiksztis paszauke ant savo tarno ir liepė jiems sugaut paukszteli bet vos vienas isz ju prisiartino prie medžio, pakilo baisus levas su auksiniais plaukais, gulintis spakainas ant žoles ir su-;u-

lis isz to su mumis, tai tu susi-dele nelaime.— Negalėjo mane patikt didesne — atsake kunigaiksztis, — tave, mano mylimiausia duk- riuke, pažadėjau ant suedimo del levo idant savo gyvastį gelbėt.Ir apsakė jai visa atsitikima kas atsitiko su levu, kur surado pauksztuka. Mergaite iszklause su akyvumu tėvo, po tam apsikabino ant kaklo ir pradėjo bu- cziuot.— Gerai padarini mano teveli — paszauke linksmai — ka-gi daryezia, varginga sieratele be tavęs? Levo suvisai nebijau, apiprasiu ji, pamatysi, ir isz- praszysiu jog pavėlins man su- gryžt pas savo mylima teveli.Kunigaiksztis norėjo ja pasilikt pas save ir nedalaikyt duoto žodžio levui, norints turėtu pražūt, bet mergaite nenorėjo ant to sutikt, tvirtindama jog duoto žodžio negalėjo sulaužyt ir turi kaneeznai dalaikyt, norints ir turėtu gyvasezia užmokėt.Ant rytojaus iszsirenge mergaite in kelione. Vienas isz isz- tikimu tarnu jai parode kelia o kada paregėjo szimt-metini ar- žuola su auksiniais lapais, sugryžo namo idant nebūt liudin- tojum baisaus regėjimo smer-ittTfies<šrdimos panaites; •Levas, paregejas kunigaiksz- ; cziute, pasveikino ja szirdingai i ir nuvede in puikius pakajuė kur stovėjo stalas uždengtas. . Stovėjo ant jo skanus valgiai auksiniuose ir sidabriniuose induose o tarnavo jai dvylika tarnu o Ievas sėdėjo szale jos ir pa- liepinejo ka turėjo daryt. Po pabaigtai besiedai nuvede ja in miegstube kur prasze idant pasilsėtu. Pats tuojaus prasiszali- no bet kada naktis užėjo, atėjo pas ja žmogiszkam pavidale i r pasakė mergaitei jog yra karalium užkeiktu per garsinga raganių ir kolei saule szvieczia, turi devet levo kaili o nakties laike, tarp tamsybes, gali žmogum būti.Mergaite labai nudžiugo kada dažinojo apie tai nes nelaimingas karaliunas labai jai patiko. Nepoilgam likos parengta puiki veseile o svecziai iszsi- skirste kožnas in save, jauna pora pastanavijo per diena miegot o nakties laike gyvent tarp saves kaip visi žmones. Ir buvo jiems linksma.Viena diena levas tare in savo paezia:— Rytoj svodba tavo vyriausios sesers o jeigu nori atlankyt savo teveli ir but ant veseilios, tai mano levai tave rytoj nuvež pas Ieva.Jauna karaliene sutiko aut to noringai, vyras nuvede ja iki rubežiaus savo vieszpatystes po tam sugryžo namon; ji užvažiavo priesz narna savo tėvo auksinėje karietoj, traukta per keturis levus.Didelis buvo nusistebėjimas visu ir džiaugsmas tėvo kada jauniausia duktė apsakinėjo apie save.j Visi mistino jog ji pražuvo negalėdamas nukenst regėjimo senai naguose levo, per ka senas

nuo aržuolo nukrito o pau kas pakilo auksztai in debesius. <Sudrėbėjo tarnai, kunigaiksz- i iis atsiyrė adgalios persigandęs J o levas taip iu ji prakalbejn 1 žmogiszku balsu užsirūstinęs: ■— Kas norėjo man auksini 1 pauksztuka pavogt, turi mirti. ■Ir iszsižiojo baisiai rodyda- 1 mas milžiniszkus dantis.— Nežinojau jog tas pauksz- tis prigulėjo prie tavęs — paszauke nusiminęs kunigaiksztis — paukszcziai lekioja po svietą ir niekeno ne yra locnastis, bet jeigu man atiduosi, užmokėsiu tau gerai, kiek tik norėsi.— Aukso tavo nenoriu — atsake levas su puikumu o už tavo nedora apsiejimą turi pra- i pult, arba jeigu prisiegsi jog po sugryžimui namo, atiduosi man ta, ka sutiksi ant slenksczio savo namo. O tokiam laike galiu tau padovanot pauksztuka.Kunigaiksztis labai nulindo nes atėjo jam ant mislies jog jo jauniausia duktė buvo papratus pirmutine iszbegt isz namu idant savo tęva pasveikint kada namo sugryždavo. Bet isz antros szalies, mislis apie baisia smerti nepavelino spirtis ilgiau o kada vienas isz jo tarnu pradėjo jam pasakot jog gal pirmutiniu ant jo tikimo gali jo szuo iszbegt arba kitokis kokis sutvėrimas, davėsi prisikalbint ir prižadėjo levui ka jis norėjo.Tame laike pauksztis nusileido žemyn ir atsitūpė ant kuni- gaikszczio peties ir gervaliai davėsi pasiimt.Kunigaiksztis skubino sugryž- ti namo šu muszanczia szirdžia o kada paregėjo savo jauniausia dukterį beganezia priesz ji, su verksmu pradėjo ja prispau- dinet prie szirdies ir bueziuot, j

kunigaiksztis net pražilo isz r u-j pesties o matydamas ja dabar negalėjo invales prisižiuret ir klausyt jos balso.Po veseiliai liepe tėvas pasveikint savo žentą o didelis! pulkas pažinstamu draugavo Į jai iki rubežiaus kur pats levas ja pasitiko.In koki laika po tam vela likos prisiunsta užpraszymas ant veseilios antros sesers bet karaliene tare in vyra:Nevažiuosiu pati, nenoriu atsiskirt su tavim, važiuosim abudu.— Tai yra negalimu daigiu, mano mylima pacziule: žinai gerai jog tik tamsumoje pastoju žmogum o jeigu tada pultu ant manes norints mažiausia szviesa saules, tuojaus pavirs- eziau in karveli ir per septynis metus turecziau lekioti po svietą drauge su kitais karveliais.— Nebijok, mano brangiausias: stengsiuosiu tave taip nuo szviesos apserget jog nepuls ant tavęs o pamislyk tik kaip man bus linksma su tavim po tuom paežiu stogu!Ant galo levas pristojo ant praszymo paezios; paėmė su savim sūneli kuris nesenai jiems buvo užgimęs ir nuvažiavo pas tėvus karalienes kurie, ant noro savo dukters, liepe užmurint vienam pakajuje visus langus. Dienos laike buvo tarp ju pavidale karaliaus žvėrių.Treczia diena po pribuvimui jaunos poros in palociu, atsibuvo puiki veseile. Svecziai važiavo in bažnyczia su žibintem ir žvakėm o kad niekas nepatemi- no, užmūrytam kambaryje radosi skylute, maža szviesele puolė ant užkeikto karaliaus o nelaimingas akimirksnyje pavirto in karveli.Kada karaliene sugryžo Slf'į svodbom namon, pirmiausia in- bego in kambarį kur radosi jos vyras idant ji suspaustir apsakyt apie viską bet in vieta savo vyro paregėjo karveli kuris taip in ja prakalbėjo:— Stojosi taip kaip buvau ii- ii ejasis; dabar per septynis metus turėsiu szitam pavidale le- kiot po svietą. Kas septynis žingsnius nuleisiu plunksna ir lasza kraujo o jeigu eisi paskui tuos ženklus, galėsi mane isz- gelbet po septynių meili.Iszgirdus tai karaliene baisiai apsiverke bet tuojaus nu- siszluoste aszaras nes karvelis tuojaus iszlcke ir reikėjo tuojaus paskui ji eit jeszkot pėdu idant pataisyt kalte padaryta per savo lengvatikyste ir isz- gelbet savo mylima vyra. Bego nesidairydama niekur nežiūrėdama akyvai baltos plunksneles ir laszo raudono kraujo kurie nupuolinejo ant žemes kas septyni žingsniai.Ir taip bego visus metus, ne- mislydama suvisai apie nieką, beveik nepasilsedama ne truputi o maitinosi tuom ka prie kelio rasdavo, neverkdama idant nepagadintu akiu ir nepamestu pėdu savo mylimo. Nu- plyszia czeverykai jau seniai nuo kojų nupuolė, kojos apdraskytos ir sukruvintos nuo ersz- kecziu, karaliszkos szlebes jau seniai suplyszo o plaukus dulkes apibarste, saule apdegino balta jos veidą bet ji nejauto skausmo ne nuvargimo. Nesi- sarmatino savo skuduriu kuriuose iszrode kaip arsziausia ubage: nesigraudino savo puikumo ir jaunystes tiktai bego pirmyn su baime idant nepamesi pėdu kuriose turėjo visa, nodieja atradimo savo vyro.Jau beveik septintas metas

NAUJAS ANGLISZKAS 
KARDINOLAS.

Kunigas Arthur Hinsley, arkivyskupas Westminster katedros Londone likos iszrinktas per Popiežių Piusa kaipo pirmutinis Angliszkas kardinolas ant tosios garbes. Yra tai pirmutinis Angliszkas kardinolas apteiktas, per Popiežių, taja garbe.baigėsi. Pajiegos vargszes su kožna diena mažinosi bet nesi- mažino meile jos szįrdyje kuri jai dadavinejo pajiegu ir kantrybes.Taip, jau neužilgio! Tiek laiko, tiek vargo, tuojaus viskas pasibaigs, tik maža valandėlė...Sztai neparegejo priesz save ne laszcli kraujo ne plunksnos ir sustojo persigandus. Pažiurėjo in virszu bet neinate karvelio; nemato jo debesiuose ne girrioje ne ant auksztu kalnu; kur-gi galėjo pasidėt, kur isznyko jai isz akiu mylimas jos vyras?Aszaros uždengė jai akis bet ka aszaros gali prigelbet. Aplinkui nieko nematyt, tik saulute szviete ant mėlyno dangaus.Isztiese ranka ju auksine saulute ir graūdingar paszautcc"— Saulute, saulute, kuri szvieti taip augsztai ir visa žeme su savo auksine akia matai, pasakyk man kur yra mano baltas karvelis! Ar silsisi ant aukszto kalno ar dingo vandenyje jog negaliu jo pareget? Pasakyk man, saulute mano, saulute auksine!Saulute apsidairė po visa svietą bet niekur negalėjo patemint balto karvelio ir su nuliūdimų atsake karalaitei:— Ne, niekur negaliu jo matyt, niekur nerandu jo; nėra jo ' vandenyje ne ant kalnu, nėra1 jo debesiuose.—- Gaila man tavęs, mano varginga motore, — tarė saule, — sztai paimk nuo manos szita■ auksini obuolį ir pamislyk apie1 mane kada busi bėdojo.Apsiverke karaliene grau-• džiai liet aszaros nieko nepagel- bos ir atsigryžo pas menuli kuris užszviete ant dangaus ir paszauke:— Menuželi mano sidabrinis, menuželi mylimiausias, susimilk ant manės vargingos, pažiūrėk girriose, laukuose ir pasakyk man ar nematei balto karvelio mano!Sidabrinis menuželis temingai apžvelgė visas girrias ir laukus bet negalėjo patemint balto karvelio niekur ir nuliūdęs atsake:— Gaila man tavęs, varginga motore bet nėra tavo karvelio ne girriose ne laukuose, jesz- kok kur kitur. Paimk nuo manos szita kiauszineli sidabrini, atsimink sau apie ji. kada busi bėdojo.Varginga karaliene užlaužo rankas ir graudžiai apsiverke bet aszaros nieko nepagelbsti. Nuszluoste akis ir su praszymu užklausė žieminio vėjo:

— Galingas vėjau, kurio visi sutvėrimai bijo, kuris per visa žemia leki, pasakyk man ar nematei mano balto karvelio!— Ne, atsake vejas, nema- cziau jo niekur nes gaila man lavos ir paklausiu apie ji savo broliu veju isz kitu szaliu svieto, gal jie ka apie ji žinos.Ir užputę baisiai o ant tojo balso subėgo vejai pietinis, vakarinis ir sziaurinis pas ji ir pradėjo pasveikint broli, per ka pasidarė baisi viesulą ant svieto.Žieminis vejas apmalszino ; savo jaunesnius brolius ir paklausė ju ar nemate lekiojant po svietą balto karvelio?Vakarinis ir sziaurinis vejas ' nemate niekur balto karvelio bet pietinis, kuris buvo isz j u visu meilingiausias, prakalbėjo tykiu balsu:— Mielas mano broli, maeziau balta karveli kuris leke priesz mane toli net ant Raudonųjų mariu o kad jau perejo septyni metai užkeikimo,, per tai stojosi vela levu ir dabar tame laike prasidėjo baisi musztyne su milžiniszku smaku kuris metėsi ant jo. Tasai smakas tai yra užkeikta karaliene ragana kuri nori padaryt ji savo nevalnin- ku.

KNYGŲ VEDIMAS

BALTRUVIENE

Kad ir senas vyras,Bile drūtas ir geras, Bet jeigu senas ir be sveikatos, Tai ant ženybu neturi akVatos. Viena moterėlė turi dvi mergicas,Ir da suvis jaunutes, Nori viena tam seniui duoti, Jauna mergele priversti, Motinėlė, szlektai darai, Jeigu už senio iszvarai, Geriau tu su juom apsivyruok, O dukrelei pakaju duok.

—Ar girdėjai — tarė žieminis vejas in karaliene. — Dabar duosiu tau da rodą: skubink tuojaus prie kraszto Raudonųjų mariu. Tenai ant kraszto paregėsi žalias lelijėlės iszaugan- ezias isz piesku. Parokuok gerai, nuskink vienuolikta, ir kirsk su ja smaka ant nugaros o tada abudu kariaujanti atgaus savo žmogiszka pavidalu ir vyras tavo galės ingalet savo neprieteli. Toliaus nesidairyk visai, sėsk tuojaus su savo vyru i ,i i » kili a* 11 ieįp»«i ,ant baltos gulbes kuri plaukia ant Raudonųjų mariu o ji ant savo pecziu daplauks iki krasz- to. Czionais turi nuo manes auksini rieszuta, neužmirszk apie ji. Kada gulbe neteks pajėgu, mesk ji tuojaus in mares o isz gilumos mariu iszaugs didelis rieszutinis medis ant kurio visi sau pasilsesit. Kitaip gulbe negalėtu jus prineszt prie kraszto.

Girdėjau 'kad Filadelfijoje, Nekurios moterėlės bambileis važiuoja, Su boscleis in rodhauzes pasislėpt, Gerai atsigert ir szviežiu oru atsikvept(?)Bet da apie tai nutylėsiu, Kitu kartu apie jas padainuosiu, Gal lyg tam laikui apsimalszys, Bambileis su boseleis nesi- trankys, Daug žinau apie jas bet da nutylėsiu, Ypatingai dvieju vardus paminėsiu,O tada kad duosiu, ..JS.zojjjts .gera i .?ak<»cziQ$iua&ž

Iszgirdus tai, nelaiminga karaliene padekavojo geram vėjui po tam pradėjo bėgt kiek tik turėjo pajiegu prie Raudonųjų mariu.Isz tolo mate kariaujanezius Ieva su smaku ir žalias lelijėlės. Temiugai paro'kavo deszimt o vienuolikta nuskynus su dre- baueziom rankom uždavė ypa per nugasa smako. Tuojaus levas ir smakas stojosi žmogisz-kam pavidale bet vietoje musz- lis toliau, karaliene ragana pagriebė karalių ir senus ant baltos gulbes, nuplaukė ant mariu ir neužilgio isznyko karalienei isz akiu. (Toliaus bus.

Vilkes-bariuose yra moterele vardu Monika, Iszrodo kaip isztampyta armonika, Kuri su savo vyru persiskyrus, Ir su kitu ir trecziu susineszus, O Dieve, koks jos per gyvenimas,Tai man neapsakomas, Ant niek moterele suvis, Kad ja nudėtu dūlis.Snukis susisukęs, Bjaurus ir nemazgotas, Dievo szirdyje nėra, Bjaurus žodžiai isz snukio byra, Badai brostvas paniekino, Kojomi sumindžiojo, Baisia pabaiga už tai turės, O pabaigti greitai negales, Prieteliu jokiu neturės, Ba niekas nesusimyles.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—-

Union National Bunk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Pirklys, kuris nelaikytu knygas, neužilgo susibankrutytu. Į Bet daugelis žmonių nori žinoti kodėl, sulyg instatymu, reikalinga užrekorduoti kiekviena gimimą, apsivedima ir mirimą ir kodėl reikia praneszti limpamu ligų serganezius. Toki rekordai isztikro žmoniszkas knygų vedimas ir gali būti sulygintas su pirklystes knygų vedimu. Lygiai kaip pirklio knygos parodo jam ar jis daro ar eikvoja pinigus, taip statistikai parodys ar aipielinkes sveikatos dalykai geryn ar blogyn eina. Kodėl gimimo rekordai taip svarbus? Tavo vaikas ar mergaite reikalaus gimimo certifi- kata kuomet pradės lankyti mokykla ir vėliaus parodyti amžių, tėvu vardus, gimimo vieta, gauti darbo popieras, parodyti pilietyste, imti civiliszkos tarnystes egzaminus, gauti pas-' portus ir parodyti teise paveldėti turtą.Gimimo, apsivedimo, mirimo ir limpancziu ligų serganeziu rekordai dideles svarbos sveikatos aficieriams ir žmoniems, kurie užsiima socialiszku darbu, gydytojams ir mokslininkams, kurie studijuoja mirties priežastis sulaikyti nereikalingas ligas ir mirezias.-Nuo tokiu statistikų mes galime matyti mirties rata kiekvienos vietos ir ar rata didinasi ar mažyn eina. Kuomet didinasi, skaitlynes parodo kodėl, kaip pirklio knygos rodo pelną ar pralaimejima. Kuomet gydytojo raportai rodo, kad limpama liga, kaip karsztlige, auga, . sveikatos virszinirikai tuoj bando surasti ligos pradžia ir sustabdyti liga. Gyvasties statis- 'TikosUub’da mi/mš proga ma’ty- li vieszos sveikatos darbo pasekmes.Kiekvieno kūdikio gimimas turi būti užraszytas, netik kad yra kūdikio teise, bet dėlto, kad galėtume turėti teisingu sura- szu kūdikiu mireziu. Daug nuveikta dabartiniais metais apsaugoti gyvastis naujai gimusiu kūdikiu ir tas buvo galima, nes statistikos parode ligų priežastis. New Yorko valstijoj 20 metu atgal apie 159 kūdikiai mirė isz kiekvieno tukstanezio gimusiu bet dabartinis padėjimas yra daug geresnis.'.Trisdeszimts metu atgal ge- nerale mirties rata del tįsos New Yorko valstijos buvo srtt virsz 20 del kiekvieno tukstanezio žmonių, sziadien visai kas kitas. Tie faktai parodo dideli pelną ant kreditines puses didesnes rokundu knygos.
❖ •>Badai in Montkarmus isz kur ten moterele atvažiuoja, Kelis kartus ant nedėlios atszluoja, Turbūt vėluos atjojo zovada, Kad tarp poru daryti nezgada.Badai moterėlės jau nutarė, Isz savo pulko iszvare, U kad da butu ilgiaus pabuvus, Butu visas poreles supjudžius, Visur taip padarykite, Niekszes moteres isz savo pulko praszalinkite.

PERSZALIMA h h 11 irKARSZTI 
pirma diena 

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabietai. in 30 miutltti 
Moitia-Notini laižai. Gausit aptiekoM 
Bandykite “Rub-My-Tiim” liniment*

<• ❖ ❖Pottsvillej in viena saliuna, Mamule su dukrelėms pribuna,Mamule prie baro sėda, Aluti geria, ir precelius ėda, Dukreles ir geria kiek valoja, Pasigeria net susiduduoja, Kodėl ne gert, jeigu už dyka duoda ?Ir tai nuolatos viske ir alų priduoda.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
■— Tik 14 dienu lyg Kalėdų.
— Elektrikinei sziupelei ka

sa dor’tbanki kuris dega prie 
Maple Hill kasyklų, kad tokiu 
budu užgesyt liepsna kuri gal 
dega jau kelis metus.

— Mahanojaus Social Kliu- 
bas renka pinigus ant pastaty
mo dideles egles ir pirkimo do
vaneliu del vargingu vaiku 
mieste.

— Musu daktaras C. S. Bur
ke (Lukszaitis), ant moksliszku 
direktorių susirinkimo likos 
iszrinktas pirmininku. Yra tai 
pirmutinis Lietuvis kuris ap
ėmė taji dinsta.

— Juozas Sliuželis, isz Park 
Crest ana diena nuszove briedi 
artimoje Mintzers kalno.

— Ponia Nicholas Lipp ’iene 
ir jos sesuo, Mare Budrevicziu- 
te, aplaike liūdna žinia buk ju 
dede, Petras Storpirsztis, ku
lis gyveno Zions Grove, mire 
namie, Utarninko ryta, sirg
damas kelis menesius. Velionis 
yra gerai žinomas mieste per 
daugeli žmonių. Laidotuves at
sibus Subatos ryta su bažnyti
nėms apeigomis.

—* Ateinanczia sanvaite vi
si biznei mieste bus atidaryti 
vakarais idant duoti žmoniems 
proga nusipirktiti savo Kalėdi
nius pirkinius.

Lncija, MinsHute Konstanei- SHENANDOAH, PA 
a, Karetskiute franciszka, J u- 
saieziute Katarina, Laukaicziu- 
te Irena, Szadžiute Elena, Szi-

— Pavieto darbininkiszkos 
organizacijos an adiena turėjo 
susirinkimą Shenandorije tiks
le sutvėrimo naujos darbinin
kiszkos partijos kad iszrinkti 
savo kandidatus ant visokiu 
urėdu kad rūpintųsi daugiau 
darbininkiszkais reikalais.

— Airisziu kunigas O’Shea
pasirūpino kad pasažierinei bo-1 Ruth, Mikelioniute Elena, Ur- 
sai, kurie veža pasažierius in lukucziu Blanche.
miestą isz Delano, Trenton, 
Park Place, Morea ir New Bos-1 Sodalietes susirinko bažnyczic 
ton, atvež in bažnezias kas Ne- 
delia vaikus kurie geidžia lan
kytis ant pamaldų, visai dykai, 
ir juos nuvež namo dykai. Ar 
panasziai nebutu galima pada
ryti ir del Lietuviszku vaiku 
kurie gyvena ant pecziu kad ga
lėtu lankytis Nedeliomis ant 
pamaldų?

— Seredos vakara susirin
ko draugai ir drauges pas po
nia Mare Grinevicziene, 517 E. 
Pine uly., linkėti jai laimingu 
ir pasekmingu sukaktuviu jos 
gimimo dienos. Pasikalbėja 
prieteliszkai ir priimti svetin
gai per poną Grinevicziene, sve
telei linkėdami jai laimingai ir 
sveikai sulaukti kitu metu, isz- 
siskirste namo.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Edvardas Vaiksznoras, 

leikiute Juzefina, Senavaicziu- X05 N. Union iuly.,su pana Ma
le Florence, Služiute Mare, re Gegoe.isz Shafto.
Syinkuniute Elena, Urboniute. _ Nllsimilles kad negalėjo 
Violeta, Janavicziute Mare, surasti darbo po isztarnavimui 
juodeszkiute Elena, Luban gavo laiko kariuomeneje, Piu- 

szas Astrumskis, 29 metu am- 
Į žiaus, 513 W. Coal uly., paleido 
szuvi in szirdi ir atliko ant vie-, 
tos. Velionis paliko moezeka, 

’■ du pus-brolius: Vinca, Brown- 
i ville, ir Joną Mahanoy City; se- 
i seris Margarieta, Mahanoy Ci
ty ir Ona kuri gyvena Waterbu
ry, Conn., kaipo ir Helena, kuri 

į gyvena nežine kur. Sakalaus
kas laidos.

— Garnys paliko patogia ir 
sveika dukrele poniai Isabelei 
Blugienei (po tėvais Zinkevi- 
cziute, isz Mahanoy City), Lo
cust Mountain ligonbuteje She- 
nadoryje. Motina ir dukrele 
sveikos.

—■ Kazimieras Pbgoželskis 
iszsieme laisnus ant apsivedimo 
su pana Laura Balkevicziute, 
abudu isz miesto.

Tuojau po priėmimo apeigų

Plunksnuota
Pauksztyte

DARBO ŽINUTES

t Del daugelio pažystamas 
senas gyventojas, Kranas Ste- 
panauckas, kuris gyveno pas 
Kazimiera Dumcziu ant 100 W. 
Spruce uly, mire Utarninke Jef
ferson ligonbuteje, Filadelfijoj 
kur radosi apie tris sanvaites, 
ant operacijos. Velionis pribu
vo laika mieste. Isz jaunu dienu 
nu vyruku ir pergyveno visa sa
vo laika mieste, sž Jaunu dienu 
buvo jis vežiotojo anglių bet 
nuo keliu metu negalėjo dirbti. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos. Stepanauckas buvo ne
vedės. Reikia primyt kad a. .a 
Stepanauckas buvo malszaus 
budo žmogus, turėjo malonu žo
deli visiems kurie ji pažinojo ir 
turėjo jis daug prieteliu. Laido
tuves atsibus Subatos ryta su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

Velionis turėjo apie 45 me
tus, paliko viena broli Damini- 
ka kuris gyvena Du Bois, Pa. 
Prigulėjo prie vietines kuopos 
S.L.R.K.A. Paszarvotas pas K. 

\ Dumczius, 100 W. Spruce uly., 
isz kur atsibus laidotuves ku
rioms užsiėmė graborius Traš
ka nekas.

— Seredos vakara apie 
asztunta valanda, staigai susir
go poni Elzbieta Džiogiene, ku
li gyvena ant E. Market uly. 
Kunigas Kaz. Rakauskas likos 
paszauktas aprūpinti paskuti
niu patarnavimu o daktaras 
stengėsi ja atgaivyt net per tris 
valandas. Lyg sziam raszymui 
jos padėjimas nepasitaise.

saleje kur invyko bankietas. 
Stalai buvo gražiai papuoszti 
gardumynais. Vakarėlis prasi-j 
dėjo su malda per Gerb. klebJ 
Kun. P. C. Czesna, kuris pas-Į 
kiau tinkamai iszpilde toast-' 
masterio pareigas. Programas 
prasidėjo klebono kalba. Pane
le Gegužiute labai gražiai pa
grojo ant smuikos kėlės dainas. 
Choristes Magdalena Zardec- 
kaite ir Teofilia Žaliute sudai
navo kėlės duetas. Po tam drau
gijos dvasios vadas, Kun. K. J. 
Rakauskas kalbėjo, dėkodamas 
narėms už gausu dalyvavima ir 
pasveikino naujas nares. Pane
les Janavicziute ir Paserpskiu- 
te ant piano pagrojo duetą. Pro
fesorius J. Služelis kalbėjo apie 
Sodaliecziu veiklumą. Pirmi
ninke F. Kralikiute padėkojo 
narėms nes jos tinkamai ap- 
vaiksztinejo metine szyente. 
Sekre'torka E. Ptasznikiute ir
gi gražiai pasveikino nares, ra
gindama kad draugijos skai- 
czius didėtų. Iždininke E. Lue- 
kiute ir-gi trumpai pakalbėjo. 
Pagalios bendrai buvo dainavi
mas Lietuvos ir Amerikos tau- 
fiszku hymnu. Programas pasi
baigė malda per Kun. K. J. Ra
kauską. Garbe priklauso musu 
Sodaliėtems už iszkilminga ap- 
vaikszcziojima savo globėjos 
Nekalto Prasidėjo Szv. Paneles 
sžventeje. Taip pat komitetui 
už surengimą tokio gražaus va
karėlio.

KASYKLOS PRADĖS 
DIRBTI.

Pottsville, Pa.,— Nr. 4 szlo
1 pas prie Brookside kasyklų, 
kuris sustojo dirbti Rugpiuczio 

i (Aug.) menesije, 1936 mete, 
pradės vela dirbti ir jau priim
ta daugiau kaip 50 žmonių prie

i darbo. Darbo bes badai per 
i keliolika metu.

Pana Lily Pons, žymi operos 
dainininke pasirėdė in plunks
nas vietoje paprastu drapanų ir 
likos nutraukta tam parode ku
ri doves laike dirbimo naujo 
krutamo paveikslo “Hitting a 
New High.”

SKAITLIS BEDARBIU 
DAUGINASI.

Harrisburg, Pa., — Kelios 
plieno ir kitos pramones fabri
kai, praszalino praeita menesi 
nuo darbu, daugiau kaip 60,000 
darbininku. Lyg sziai dienai 
Pennsylvanijoj randasi 442,291 
bedarbiu, kuriu užlaikymas 
kasztuoja valdžiai apie pusan
tro milijono doleriu.

ISZ KARISZKO
LAUKO

Frackville, Pa.,— Jonas Ki- 
ackis, 25 metu, 126 N. Sixth 
uly., mirė Ashlando ligonbutej ■ 
nuo žaidulio kuri aplaike per 
szuvi isz revolverio, kuri tame 
laike czystino. Velionis gimė 
Shenandorie ir pergyveno czio
nais 19 metu. Buvo vedes tik 
vienuolika menesiu adgal su 
Mare Subacziute isz Gilberto- 
no. Paliko motina, tris seserys 
ir broli Adoma, kuris tarnauje 
kariuomeneje Holabird, Md.— Lapkr. 8ta 

d. Szv. Juozapo 
parap., Sodalie
cziu draugija isz- 
kilmingai ap- 
vaikszcziojo savo 
metine szvente 
Nekalto Prasidė

jimo Szv. Paneles. Ryte 8 vai., 
iszklause giedotu Szv. Misziu ir 
bendrai priėmė Szv. Komunija. 
Gerb. klebonas, Kun. P. C. Czes
na pasakė turtinga pamokslą 
apie draugijos globėja, Szv. Pa
nele. Vakare, 7 vai. Sodalictes 
bendrai dalyvavo Miszparuose. 
Po Miszparu invyko priėmimas 
nauju nariu. Vikaras, Kun. K. 
J. Rakauskas, draugijos dva
sios vadas, priesz priėmimą pa
sakė gražu pamokslą ir po tam 
laike draugijos priėmimo apei
gas. Dvideszimts nauju nariu 
instojo in draugia būtent: Alen- 
skaite Marijona, Baukiute Mil- 
dreda, Czeseikiute Ona, Diszke- 
vieziute Vanda, Geldocziute

Gabiausia Mergina Ant 
Sudėjimo Vaisiu in 

Stiklus

Pottsville, Pa.,—Al. Skama- 
roezius, isz Philadelphia, sunns 
ponios Skarn aroezienes isz Mill 
Creek Ave.,,praleido sanvaite 
laiko ant medžiokles žieminėje 
dalyje valstijos Pennsylvan- 
ijos, su kitais,kurie visi nuiszo- 
ve po stirna. Važiuodamas na
mo, sustojo pas savo motinėlė 
praleisdamas) kelias linksmas 
valandelias po motiniszka pa
stoge.

Duokite Koki Naudinga
Elektrikini Daigia ant Kalėda

IS SURE TO PLEASEAN electrical gift

PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT COMPANY

Nėra abejones kokia dovana 
duoti per Kalėdas; toki daigia 
kuria szeimyna dar savo na
muose neturi; kaipo tai elek- 

trikiili refrigeratori, elektrikini 
pecziu ar elektrikine maszina 
del mazgojima tolierku ir 1.1.... 
suteikdami tokia dovana palen

gvins namu darba ir lengvesni 
gyvenimą del gaspadines. Tas 
kožnai moerei labai patiktu ap- 
laikydama tokia naudinga do
vana. Pamislykit apie tai o 
pripažinsite kad tai yra tiesa.

Miss Mare Franciszka Thomp
son, isz Durham, S. C., aplaike 
pirma dovana už geriausia su
dėjimą vaisiu in stiklus ant pa
rodos International Livestock 
kuri atsibuvo Chicagoje. Jos 
vaisiai buvo gardžiausi ir ge
dausią sudėti in stiklus.

PJIN-EXPEUER 4

Muskulų skaudėjimas, 
kuri sudaro persidirbimas, 
drėgnumas ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.

ANT PARDAVIMO.

T

Maizeville, Pa. — Vaistine pa- 
liciija ana diena aresztavojo tris 
vyrukus: Ralph Krah, Harold 
Meneney ir Walter Hunter už 
apvogimą saliuninkes Helenos 
Kupcziunįenes. Ateja in saliuna 
vyrukai pareikalavo užkasti ir 
kada Helena nuėjo pagamint 
jiems sandvieziu, jie pasiėmė 
register! su pinigais, pinigine 
maszina, paperosu ir cigaru ir 
iszpyszkino. Poni Kupcziuniene 
davė žinia palicijai kuriems pa
sisekė suimti jaunus prasižen
gėlius ir turėjo užsistatyt kau
cija lyg teismui.

— Norints czionais tik ma
žas kaimelis bet Lietuvei turi 
savo bažnyczia ir keliolika biz
niu. Žmonelei tarp saves gyve
na malszei laike bedarbes, mo
terėlės prigiallbsti darbuose sa
vo vyrams ir yra malonios kaip 
gulbeles. Yra czionais ir pato
giu Lietuvaicziu kurios geistu į 
iszteketi bet apie jas mažai kas J 
žino todėl iszvažineja in kur ki
tur. Prisiduotu keli tuzinai geru 
jaunikaieziu kurie surastu saul 
czionais geras gyvenimo drau-

Tilden, Ill. — (Izionais oras 
gražus ir da žiemos neturėjome 
szioje aplinkinėje. Darbai blo
gai dirba kasyklose o kad ir ka
tros kasyklos dirba tai tik po 3 
ar 4 dienas ant sanvaites. Vis
kas pabrango nesvietiszkai. 
Komai parsiduoda czionais po 
50 centu kuszelis, bulves 60 c. 
buszelis; lasziniai 33 ir 40 c. už 
švara ir taip viskas pabrango 
kad sunku žmoneliams iszsi- 
maityt, neturėdami geru darbu. 
Musu Lietuviai czionaitineje 
aplinkinėje gyvena sutikime ir 
broliszkoje meileje. Moterėles 
ir gyvena padoriai ir negirdėt 
jokiu pesztyniu todėl ir poni 
Baltruviene yra nereikalinga 
bet ja vis tiek užkviecziame kad 
pas mus kartais atsilankytu in 
sveczius o priimsime ja kaipo 
gera sesute. Lietuviu in czio
nais niekas nepribuna nes ka ir 
veiks jeigu darbu nesiranda.— 
(Acziu szirdingai už pakvieti
mą. Jeigu kada važiuos poni 
Baltruviene in Chicaga tai su
stos su kurnu Taradaiku pas 
jus in sveczius.)

Old Forge, Pa.,— Alfonsas 
Laikinis, 30 metu, likos arėsz- 
tavotas per palicija Peoria, Ill., 
už apipleszima banko czionais 
ant 16,000 doleriu, 1935 mete. 
Kaltininką ketina atvežt 
czionais ant teismo.

in

TRUMPOS ŽINUTES
Atėnai, Graikija. — Didelis 

szmotas artimo kalno nukrito 
ant kaimelio Karditsa užgriau
damas 18 žmonių ir sunaikino 
dvylika grinezeliu kalnuocziu.

Barcelona, Iszpanija. — Dvi- 
deszimts du pasažieriai likos 
užmuszti ir daug sužeista laike 
susidūrimo dvieju trukiu arti- 

; moję Valencijos stoties.
Berlinąs, Vokietija. — Laike 

miglu greitasis trūkis užėjo 
ant vienuolikos darbininku ku
rie taisė kelia Belgrade ir visus 
sumalė ant szmotu. Inžinierius 
ju nemate ant kelio.

YOUR LOCAL APPLIANCE

Namas po Nr. 533 W. Maha- 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

— Acziu Dievui da neužlijo 
kaimeli nes kitaip žmones turė
tu važinėti luotelems atlankyti 
savo kaimynus ir kaiminkas. 
Ana diena kumute Baltruviene 
fenais lankėsi nakties laike to
dėl ja mažai kas maite. Vai, par
sivežė isz fenais karsztu žinu- 
cziu kurias neužilgio visiems 
padainuos o nekurioms bus tai 
skaudus smūgis kada apie tai |mo ir t. t. Bell Telefonas 78. 
svietas dagirs. —“Snapas.” i

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji-

į 520 W. Centre St., Mahanoy City

BUTLEGERIAI ANGLIŲ 
KRAUSTYSIS.

Po'ttsville, Pa.,— Visi ang
liniai butlegeriai apylinkėje O- 
tto kasyklų, Branchdale, pasi- 
jeszkoę sius darbus kitur, nes 
sūdąs uždraudė jiems kasti 
anglis szioje apylinkėje isz 
priežasties didelio pavojaus ka
simo anglių po įplentais ir pu- 
b'licznais namais, kaip tai atsi
tiko Durejoj kur p.ublikine mok 
slaine pradėjo griūti in kasyk
las. Butlegeriai teipgi nusiun
tė savo delegatus in Baltimore, 
Md., kad užprotestavo t i prie- 
szais 'tiesas kurios uždraudžia 
angliniams butlegeriams parda
vinėti fenais anglis.

JAPONAI UŽGRIEBINEJA 
MIRUSIU ANTGRABIUS;

KINCZIKAIISZKASA GRA
BUS ANT KURIO.

Shanghai, Kinai — Nuo ka
da Japonai užėjo ant szios ap
linkines, paėmė in savo rankas 
puiku antgrabi prigulinti prie 
Sun Yat Sen, tėvas Kiniszkos 
republikos, kuris yra vertas 
apie tris milijonus doleriu kai
po ir puiku paiociu prigulinti 
prie generolo Chiang Kai Shek. 
Japonai taipgi paėmė daug tur
to nuo turtingu Kincziku ir juos 
iszvare isz savo locnascziu už
imti namus del savo kareiviu.

Czionaitineje aplinkinėje 
vieszpafauja neiszpasakytas 
vargas tarp vargingesnių Kin
cziku kurie neturėdami malku 
ant kurio, iszkasa grabus miru
siu savo giminiu ir lentas su
naudoja ant kurio o ka patys 
nesukurina tai parduoda pun
deli malku už tris centus. Neku
ltose aplinkinėse gyventojai ne
turėdami ka valgyt, valgo žie
ve nuo medžiu, maiszo ja su 
trupueziu ryžiu ir valgo. Daug 
nuo tokio valgio mirszta ir ser
gi*, visokioms ligoms.

ELEKTRIKĄ YRA TIKRAS 
KALĖDINIS DIEDUKAS 

TUKSTANCZIUOSE 
NAMUOSE.

Elektrikiszka pajiega szimet 
per Kalėdas losz didele role 5,- 
500 namuose kuria invede 
Pennsylvania Power & Light 
kompanija, o kurie praeita me
ta neturėjo tos szviesos ir pajie- 
gas. Kad investi taja elektri
kiszka pajiega Lehigh, Luzer- 
ne,_^plLuylkill, Lycoming, 
N iejfijpton, Dauphin, Pike, 
Carbon, Wayne, Northumber
land, Columbia, Montour, Sny
der ir kituose pavietuose Penn
sylvanijoj, P.P.& L. kompanija 
jirie pabaigos 1937 meto inves 
elektrikiszka pajiega ir szviesa 
1,200 myliu arba isz viso net 6,-

PAKLYDO KASYKLOSE 2 000 myliu. 
DIENAS ANT GALO GILUK- 

NINGAI ISZEJO.
Pinckneyville, Ill. — Lawren

ces Lee, 28 metu, kuris inejo in 
Briar Hill kasyklas parsineszti 
sau anglių, pabludo ir negalėjo 
isz ju iszeiti per dvi dienas, bet 
ant galo pataiko ant senos sky
les ir giliukningai iszejo isz pū 
žemes. Visi buvo tosios nuomo
nes kad Lee yra žuvęs ir jau ke
tino surinkti anglekasiu kad jo 
jeszkoti kada beveik pusgyvis 
iszejo jis isz kasyklų. Kokias 
kanezias jis praleidinejo misly- 
damas kad turės pražūti po že
me, tai jis negali apsakyti.

SUSTOJUSIOS KASYKLOS 
PRADĖS DIRBTI.

Hazleton, Pa. — Evans ka
syklos Beaver Meadow, kurios 
buvo sustoja per keturis metus, 
pradės dirbti už dvieju sanvai- 
cziu. Jau pradėjo pumpuot van
deni isz kasyklų ii- kaip tik taji 
darba užbaigs tai apie 300 žmo
nių pradės dirbti.

Todel per szias Kalėdas mo
terėles turės daugiau pasilsio 
ir szviesos tuose 5,500 namuo
se, elektriką joms pagialbes vi
sa namini darbo o liuosas- lai
kas bus sunaudotas kitokiu bu- 
du namie. Szimet farmeriu na
muose ir žmones kurie gyvena 
užmiestyje turės puikia szviesa, 
reidio bus sujungtas su elektri
ką ir žmones gales mielai klau
syti visokiu programų o gaspa- 
dineles turės elektrikiszka pa- 
jiega del skalbimo, szlavimo, 
prosinimo ir kitokius naminius 
darbus atliks su pagialba elek
triko.

PAVOJINGA OPERACIJA ISZGIALBEJO SZITAM 
VAIKUCZIUI GYVASTĮ.

Devynių metu Ernestas Slivicki, isz Minot, N. C., nežinant 
iszgere sulf urines rukszties ir iszsidegino sau labai gerkle kad 
negalėjo nieko valgyt ir butu mires isz bado jeigu daktarai ne
būtu am padare pavojinga operacija Abbott ligonbuteje, Min
neapolis, Minn. Daktarai maitino vaikiuką per perpjovima 
szono ir pilvą in kuri inleido tam tinkama sriuba ir tokiu budu 
vaikiukas iszliko gyvas.

d
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